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คาสาคัญ : การสร้างสรรค์/บทละครพูดชวนหัว/พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ปวริ ส มินา : การสร้างสรรค์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จาก
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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
ภาควิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปี การศึกษา 2556
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PAWARIS MINA : KING RAMA VI'S CREATIVITIES ON COMEDY ADAPTATIONS
OF FRENCH COMEDIES. THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF. KANYARAT VECHASAT. 383 pp.
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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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

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .................................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ............................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ ..................................................................................................................... ฉ
บทที่
1 บทนา ............................................................................................................................ 1
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา ............................................................... 1
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง.............................................................................. 5
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ...................................................................................... 10
สมมติฐานของการศึกษา........................................................................................ 11
ขอบเขตของการศึกษา ........................................................................................... 11
นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................................... 12
วิธีดาเนินการวิจยั ................................................................................................... 12
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .................................................................................. 13
2 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั กับการละครพูด ............................................. 14
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ที่เกี่ยวข้องกับการละครพูด .................................................................................. 14
พระราชประวัติดา้ นการละครพูดในช่วงที่ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ......... 15
พระราชประวัติดา้ นการละครพูดในช่วงที่เสด็จนิวตั ิพระนคร ....................... 19
พระราชประวัติดา้ นการละครพูดในช่วงที่ทรงครองราชย์ ............................ 21
ผลงานด้านการละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ..................... 26
บทละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชนิพนธ์ ............. 27
ละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแสดง............................ 29
ละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงจัดแสดง ....................... 31
การเผยแพร่ และการจัดแสดงละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ........................ 33
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องเกินต้องการ .................................... 34
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น .................................... 35

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ช

บทที่

3

หน้า
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ามดี ............................................. 35
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ ....................................... 36
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ ..................................... 36
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา ............................................. 37
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ..................... 37
วิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่ อง .................................................................................... 39
โครงเรื่ อง ............................................................................................................. 42
การเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Mé decin Malgré Lui ......... 42
การเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ามดี
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on
Le Parle ...................................................................................................... 48
การเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux ................... 52
การเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacité s du
Capitaine Tic .............................................................................................. 55
การเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux .............. 61
การเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง Le Voyage
de Monsieur Perrichon ............................................................................... 65
แก่นเรื่ อง .............................................................................................................. 75
การเปรี ยบเทียบแก่นเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Mé decin Malgré Lui ......... 75
การเปรี ยบเทียบแก่นเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ามดี
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on
Le Parle ...................................................................................................... 75

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ซ

บทที่

หน้า
การเปรี ยบเทียบแก่นเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux ...................
การเปรี ยบเทียบแก่นเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacité s du
Capitaine Tic ..............................................................................................
การเปรี ยบเทียบแก่นเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux ..............
การเปรี ยบเทียบแก่นเรื่ องพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง Le Voyage
de Monsieur Perrichon ...............................................................................
ตัวละคร ................................................................................................................
ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Mé decin Malgré Lui .......
บทบาทของตัวละคร ...........................................................................
ตาสัง กับ Sganarell (สกานาแรล) ...............................................
หมื่นจาเนียร กับ Géronte (เชรอนต์) ...........................................
นายเหลี่ยม กับ Léandre (เลอ็องร์) ..............................................
ยายมา กับ Martine (มาร์ตีน).......................................................
จินดา กับ Lucinde (ลูแซนด์) ......................................................
ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ามดีและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle ...................
บทบาทของตัวละคร ...........................................................................
นายจอน กับ Eugène (อูแชน) .....................................................
ยอน สมิท กับ Hogson (ฮอกซัน) ................................................
ริ ชาร์ด ดิ๊กซัน กับ Julien Cicandel (จูเลียง ซิกองเดล) .............
ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux .......................................

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ฌ

76

76
76

76
77
79
83
83
89
93
95
99
100
102
102
104
106
110

บทที่
บทบาทของตัวละคร ...........................................................................
นายเฉลียว ฉลาดพูด กับ Barbemolle (บาร์บเบอมอล) ...............
นายกูบ กับ Lagoupille (ลากูปีล) ................................................
จีนเก๊า กับ Alfred (อัลเฟรด) ........................................................
ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่และบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacité s du Capitaine Tic ..................
บทบาทของตัวละคร ...........................................................................
นายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน กับ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก)............
นายดิศ ฉมังคิด กับ Désambois (เดซอมบัวส์) ...........................
คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ กับ Madame de Guy-Robert
(มาดาม เดอ กีย-์ โรแบรต์) ............................................................
วิไล กับ Lucile (ลูซีล)..................................................................
ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตาและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux ..................................
บทบาทของตัวละคร ...........................................................................
นางปลัง่ วิมะโลสถ กับ Blanche (บล็องช์) .................................
หมอคา วิมะโลสถ กับ Malingear (มาแล็งเชียร์) .........................
นางผ่อง รตินนั ทน์ กับ Constance (กงสต็องซ์) ..........................
นายรอด รตินนั ทน์ กับ Ratinois (ราตินวั ส์) ................................
นายคง สง่าสิ น กับ Robert (โรแบรต์) .........................................
ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง Le Voyage de
Monsieur Perrichon ....................................................................................
บทบาทของตัวละคร ...........................................................................
หลวงจาเนียรวานิช กับ Perrichon (เปริ ชอง) ................................
นายแม้น เสลานนท์ กับ Armand Deroches (อาร์มองด์ เดโรเช่) ...
นายเนียน เสาวรส กับ Daniel Savary (ดาเนียล ซาวารี่ ) .............

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ญ

หน้า
113
113
121
125
126
130
130
137
146
148
153
157
157
161
166
171
174

177
182
182
193
198

บทที่

หน้า
ฉากและสถานที่ .................................................................................................... 208
การเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องหมอจาเป็ นกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Mé decin
Malgré Lui .................................................................................................. 208
การเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องล่ามดีกบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on
Le Parle ...................................................................................................... 210
การเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องคดีสาคัญกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client
Serieux......................................................................................................... 212
การเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องวิไลเลือกคู่กบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacité s
du Capitaine Tic ........................................................................................ 214
การเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องตบตากับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre
aux Yeux .................................................................................................... 218
การเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องหลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง
Le Voyage de Monsieur Perrichon ............................................................ 220
วิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ............................................................................... 229
ภาษาที่ใช้ในละคร ................................................................................................ 234
Dramatic Irony ทางภาษา ..................................................................................... 243
Dramatic Irony ทางสถานการณ์ ........................................................................... 252
การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิสยั ของตัวละคร ....................... 264
การเยาะเย้ยเสี ยดสี ................................................................................................ 275
การใช้ท่าทางที่ขบขันของตัวละคร ....................................................................... 280

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

4

ฎ

บทที่
หน้า
5 วิเคราะห์แนวคิดที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ......... 293
แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้าที่.................................................................................... 294
บทบาทหน้าที่ดา้ นครอบครัว ...................................................................... 295
บทบาทหน้าที่ของสามี ...................................................................... 295
บทบาทหน้าที่ของภรรยา................................................................... 297
บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ................................................................... 299
บทบาทหน้าที่ของลูก ........................................................................ 303
บทบาทหน้าที่ดา้ นสังคม ............................................................................ 305
บทบาทหน้าที่ของเพื่อน .................................................................... 305
บทบาทหน้าที่ของเจ้านาย.................................................................. 306
บทบาทหน้าที่ของคนรับใช้............................................................... 307
บทบาทหน้าที่ของผูป้ กครอง ............................................................. 311
แนวคิดเรื่ องคุณธรรมและความประพฤติ ............................................................. 313
ความกตัญญูรู้คุณ....................................................................................... 313
ความขยันหมัน่ เพียร .................................................................................. 315
ความมีสัมมาคารวะ ................................................................................... 316
ความซื่อสัตย์สุจริ ต .................................................................................... 317
การมีวิจารณญาณในการฟัง ...................................................................... 318
ความประหยัดมัธยัสถ์ ............................................................................... 319
การควบคุมอารมณ์ .................................................................................... 321
การขอโทษและการให้อภัย ....................................................................... 324
ความไม่รักนวลสงวนตัว ........................................................................... 327
การใช้คาพูด .............................................................................................. 328
การต่อแถว ................................................................................................ 331
การมอบสิ นน้ าใจ ...................................................................................... 331

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ฏ

บทที่
แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ..................................................................................
อาชีพล่าม ..................................................................................................
อาชีพผูพ้ ิพากษา ........................................................................................
อาชีพครู ....................................................................................................
อาชีพทหาร ...............................................................................................
อาชีพแพทย์ ...............................................................................................
อาชีพผูใ้ ห้บริ การ .......................................................................................
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นสุ ภาพบุรุษ ....................................................................
แนวคิดเรื่ องการเลือกคู่ครอง ................................................................................
การเลือกคู่ครองโดยการคลุมถุงชน ...........................................................
การเลือกคู่ครองด้วยตนเองที่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ หญ่ ......................
แนวคิดเรื่ องการแสวงหาความรู ้ ...........................................................................
การแสวงหาความรู ้ดา้ นภาษา ....................................................................
การแสวงหาความรู ้ภายนอกห้องเรี ยน.......................................................
6 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................
สรุ ปผลการวิจยั .....................................................................................................
อภิปรายผล ...........................................................................................................
ข้อเสนอแนะ .........................................................................................................
รายการอ้างอิง .........................................................................................................................
ภาคผนวก ...............................................................................................................................
ประวัติผวู ้ ิจยั ...........................................................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ฐ

หน้า
333
333
334
335
336
337
338
340
343
344
344
347
347
348
351
351
356
358
359
365
383

สารบัญตาราง
ตารางที่
หน้า
1 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบเหตุการณ์สาคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องหมอจาเป็ นกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin
Malgré Lui ......................................................................................................... 43
2 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบเหตุการณ์สาคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องล่ามดีกบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง L’Anglais Tel Qu’on
Le Parle ................................................................................................................ 49
3 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบเหตุการณ์สาคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องคดีสาคัญกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux ..... 52
4 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบเหตุการณ์สาคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องวิไลเลือกคู่กบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités
du Capitaine Tic .................................................................................................. 56
5 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบเหตุการณ์สาคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องตบตากับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux....... 62
6 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบเหตุการณ์สาคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องหลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage
de Monsieur Perrichon ....................................................................................... 66
7 ตารางแสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui .............. 79
8 ตารางแสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ามดี
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle .... 100
9 ตารางแสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux ........................ 110
10 ตารางแสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic ... 126
11 ตารางแสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux .................... 153

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฑ

ตารางที่
12 ตารางแสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur
Perrichon ..........................................................................................................
13 ตารางแสดงจานวนของการใช้กลวิธีการตั้งชื่อตัวละครแต่ละเรื่ องที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวจากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ...............................................................................
14 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง
Le Médecin Malgré Lui ..................................................................................
15 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องล่ามดีกบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง
L’Anglais Tel Qu’on Le Parle ........................................................................
16 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง
Un Client Serieux ............................................................................................
17 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่กบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง
Les Vivacités du Capitaine Tic ........................................................................
18 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องตบตากับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง
La Poudre aux Yeux.........................................................................................
19 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง
Le Voyage de Monsieur Perrichon ..................................................................
20 ตารางแสดงกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ...............................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฒ

หน้า

178

204

209

210

212

215

219

220

289

บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงพระปรี ชาสามารถ
ด้านอักษรศาสตร์ และการละครพระองค์หนึ่ ง พระราชนิ พนธ์บทละครของพระองค์มีจานวนกว่า
140 เรื่ อง และมีหลายประเภท ทั้งบทละครรา บทละครดึกดาบรรพ์ บทละครร้อง บทละครสังคีต
และบทละครพูด ทั้งนี้ พระราชนิ พนธ์บทละครแต่ละเรื่ องนั้นทรงสร้างสรรค์ให้ได้อรรถรสและ
อารมณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็ นความรัก ความโศกเศร้า ความซาบซึ้ง ความสนุกสนาน และความ
ตลกขบขัน และที่สาคัญก็คือพระองค์ทรงแฝงข้อคิดและคติสอนใจแก่ผอู ้ ่านได้อย่างน่าสนใจ ทั้งนี้
เพราะมีพระราชประสงค์ที่จะใช้บทละครของพระองค์เป็ นสื่ อสาคัญในการอบรมสัง่ สอนและให้แง่
คิดแก่ประชาชน
ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการละครของพระองค์ปรากฏตั้งแต่ยงั ทรงพระเยาว์
กล่าวคือเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดาเนิ นไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.
2436 ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุเพียง 12 พรรษา พระองค์ได้เสด็จไปทอดพระเนตรละครหลายครั้ง
และได้ทรงฝึ กพระองค์ในเรื่ องการละคร โดยการทรงพระราชนิ พนธ์บทละคร ทรงหัดวิจารณ์
ละคร ทรงเป็ นผูจ้ ดั การแสดง และทรงแสดงละครด้วยพระองค์เอง นอกจากพระองค์จะทรงมี
ประสบการณ์ในด้านการละครจากประเทศอังกฤษแล้ว พระองค์ยงั ได้เสด็จไปทอดพระเนตรละคร
ประเภทต่าง ๆ ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่ งเป็ นประเทศที่มีชื่อเสี ยงด้านศิลปะการละคร นับว่าเป็ นการ
เพิ่มประสบการณ์ ดา้ นการละครของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้พระองค์สามารถ
นาความรู ้ แ ละประสบการณ์ เกี่ ย วกับการละครแบบตะวันตก มาใช้ในการทรงพระราชนิ พนธ์
บทละครและการจัดแสดงละคร อันแสดงให้เห็นพระปรี ชาสามารถด้านการละครของพระองค์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านละครพูด ดังที่หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล (2521: 3) ได้กล่าวถึงพระปรี ชา
สามารถด้านการละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ไว้วา่
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ละครพูด ถื อ เป็ นพระราชนิ พ นธ์ ที่ โ ดดเด่ น ซึ่ งพระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงพระปรี ชาสามารถเป็ นพิเศษ กล่าวได้วา่ พระองค์ทรงเป็ นทั้งผูป้ ระพันธ์บทละคร
ผูแ้ สดง และผูจ้ ัด การแสดงละคร พระองค์ท รงใช้กิ จ การละครเพื่ อ ปลุ ก ใจ เพื่ อ สร้ า ง
ความรู้สึกในความเป็ นไทย เพื่อให้คนไทยเกิดความสามัคคี เสี ยสละ และทรงใช้การละคร
เพือ่ หาทุนบารุ งกิจการกุศลต่าง ๆ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่ งเสริ มกิจการละครพูดให้เป็ นที่รู้จกั กัน
ในรัชสมัยของพระองค์ โดยทรงพระราชนิ พนธ์บทละครพูดจานวนมากและโปรดกล้าฯ ให้นามา
จัด แสดงในโอกาสต่ า ง ๆ อยู่เสมอ จนทาให้กิจ การละครพูดมี ก ารพัฒนาและเป็ นที่ นิย มอย่าง
กว้างขวางต่อมาจนถึงสมัยหลัง อันทาให้พระองค์ทรงได้รับยกย่องเป็ น “บิดาแห่งการละครพูด”
บทละครพูดพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวมีจานวนมากกว่า
ร้อยเรื่ อง มีท้ งั รู ปแบบที่เป็ นบทละครพูดร้อยแก้ว บทละครพูดคาฉันท์ บทละครพูดคากลอน และ
บทละครพูดสลับลา บทละครพูดพระราชนิ พนธ์รูปแบบดังกล่าวนี้ มีท้ งั บทละครพระราชนิ พนธ์
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
บทละครพูดร้อยแก้วที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็ นภาษาไทยมีจานวนกว่ารู ปแบบอื่น ทั้งนี้
หากพิจารณาด้านที่มาของการทรงพระราชนิ พนธ์จะเห็นว่ามีบทละครจานวนหนึ่ งที่ทรงพระราช
นิ พ นธ์ ข้ ึ น จากจิ น ตนาการของพระองค์ และอี ก จ านวนหนึ่ งนั้ นทรงน าบทละครพู ด ภาษา
ต่างประเทศ คือ บทละครพูดภาษาอังกฤษและบทละครพูดภาษาฝรั่งเศส มาทรงสร้างสรรค์ให้เป็ น
บทละครพูดภาษาไทย โดยทรงใช้วิธีการแปลและวิธีการแปลแบบดัดแปลง
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงน าบทละครพูด ภาษาฝรั่ งเศสมาทรง
สร้างสรรค์ให้เป็ นบทละครพูดภาษาไทยจาวน 10 เรื่ อง ดังนี้
1. เกิ น ต้ อ งการ ทรงสร้ า งสรรค์ จ ากบทละครสุ ข นาฏกรรมเรื่ องPouloiller
บทประพันธ์ของ ทริสแตง แบร์ กนาร์ ด (Tristan Bernard)
2. หมอจาเป็ น ทรงสร้ างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมเรื่ องLe Médecin
Malgré Lui บทประพันธ์ของ โมลิแยร์ (Moliere)
3. ล่ ามดี ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on
Le Parle บทประพันธ์ของ ทริสแตง แบร์ กนาร์ ด (Tristan Bernard)
4. คดีสาคัญ ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมเรื่ องUn Client Serieux
บทประพันธ์ของ ชอร์ จ กูแตลน (Georges Courteline)
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5. วิไลเลือกคู่ ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมเรื่ องLes Vivacités du
Capitaine Tic บทประพันธ์ของ อูแชน ลาบิช (Eugène Labiche)
6. ตบตา ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมเรื่ องLa Poudre aux Yeux
บทประพันธ์ของ อูแชน ลาบิช (Eugène Labiche)
7. หลวงจ าเนี ย รเดิ น ทาง ทรงสร้ า งสรรค์ จ ากบทละครสุ ข นาฏกรรมเรื่ อง
Le Voyage de Monsieur Perrichon บทประพันธ์ของ อูแชน ลาบิช (Eugène Labiche)
8. ตั๊กแตน ทรงสร้างสรรค์จากบทละครเรื่ องLes Sauterelles บทประพันธ์ของ
เอมิล ฟาเบรอ (Emile Fabre)
9. เกียรติยศญี่ปุ่ น ทรงสร้ างสรรค์จากบทละครเรื่ องL’Honneur Japonais
บทประพันธ์ของ ปอล บูรเดอ อองแตลเมอ (Paul Bourde Anthelme)
10. ร.ต.ล.นนทรี ทรงสร้างสรรค์จากบทละครภาษาฝรั่งเศส (ไม่ปรากฏชื่อเรื่ อง)
บทประพันธ์ของ เช.เออ. เปราร์ ด (G.E. Piérard)
บทละครภาษาไทยจานวน 10 เรื่ องข้างต้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ทรงสร้างสรรค์ให้เป็ นบทละครพูดประเภทชวนหัว 7 เรื่ อง ได้แก่ เกินต้องการ หมอจาเป็ น ล่ามดี
คดีสาคัญ วิไลเลือกคู่ ตบตา และหลวงจาเนี ยรเดินทาง ส่ วนบทละครพูดเรื่ องตัก๊ แตน เกียรติยศ
ญี่ปุ่น และ ร.ต.ล. นนทรี มิใช่บทละครพูดประเภทชวนหัว
การทรงพระราชนิ พนธ์บทละคร 7 เรื่ องดังกล่าวเป็ นบทละครพูดประเภทชวนหัวนั้น
กล่าวได้ว่าทรงสร้ างสรรค์บทละครพูดภาษาไทยโดยคงประเภทของบทละครภาษาฝรั่ งเศสไว้
นัน่ คือบทละครสุ ขนาฏกรรม
บทละครสุ ขนาฏกรรม (Comedy) เป็ นบทละครที่มีเนื้ อหาเบาสมอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความสนุกสนาน และความตลกขบขันแก่ผอู ้ ่าน เนื้ อหาของเรื่ องปรากฏในรู ปของการเสี ยดสี
ล้อเลียน เช่น การล้อเลียนบุคคลหรื อขนบธรรมเนี ยมของสังคม เป็ นต้น บทละครสุ ขนาฏกรรม
มองมนุ ษย์และสังคมด้วยสายตาที่เป็ นจริ ง และนาความล้มเหลวหรื อความบกพร่ องของมนุษย์มา
สร้างให้เกิ ดความขบขัน ภาษาที่ใช้ในบทละครเป็ นภาษาที่ใช้ในชี วิตประจาวันของแต่ละสังคม
ทั้งนี้บทละครสุ ขนาฏกรรมแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท ได้แก่
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1. สุ ขนาฏกรรมที่อาศัยสถานการณ์ (Comedy of Situation)
2. สุ ขนาฏกรรมล้อเลียนสังคม (Comedy of Manner)
3. สุ ขนาฏกรรมเชิงศีลธรรม (Comedy of Morals)
4. ละครกึ่งโศกนาฏกรรมกึ่งสุ ขนาฏกรรม (Tragic Comedy)
5. สุ ขนาฏกรรมโรแมนติก (Romantic Comedy)
6. สุ ขนาฏกรรมเสี ยดสี (Satire Comedy)
(นันทกา พลอยแก้ว, 2521: 23-31)
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จากการศึ กษาพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องต่าง ๆ ในเบื้ องต้น โดยการ
เปรี ยบเทียบกับบทละครต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรง
สร้างสรรค์โดยทรงใช้วิธีการแปลแบบดัดแปลงให้เป็ นบทละครภาษาไทย เห็นได้จากองค์ประกอบ
ที่ เป็ นชื่ อเรื่ อง ชื่ อตัวละคร เหตุ ก ารณ์ สาคัญของเรื่ อง เนื้ อเรื่ อง ฉากและสถานที่ ทั้งนี้ ย งั คง
ลักษณะสาคัญของบทละครสุ ขนาฏกรรมไว้ นั่นคือการสร้างความสนุ กสนานและเสี ยงหัวเราะ
ให้แก่ผอู ้ ่านและผูช้ ม โดยการล้อเลียนหรื อเสี ยดสี เพื่อให้เกิดอารมณ์ขนั บทละครพูดชวนหัวของ
พระองค์เมื่อนาไปแสดงจึงประสบความสาเร็ จดังที่หนังสื อพิมพ์ “ดุสิตสมิต” ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับการแสดงละครพูดชวนหัวพระราชนิ พนธ์ของพระองค์ไว้ว่า “ถ้าใครไปนั่งดู แล้วกลั้น
หัวเราะได้ตลอด ก็ควรรี บไปหานายแพทย์ให้ตรวจดูทีเดียว” (ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร, 2521: 103)
การศึกษาพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวในเบื้องต้นดังกล่าว ทาให้มีประเด็นที่
น่ าสนใจว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกลวิธีการแปลแบบดัดแปลงบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสให้เป็ นบทละครพูดภาษาไทยในบริ บทของสังคมไทยอย่างไรบ้าง โดย
การเปรี ยบเทียบองค์ประกอบของเรื่ องทุกด้านอย่างละเอียด รวมทั้งวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์
ขันของพระองค์
นอกจากประเด็นองค์ประกอบของเรื่ องและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั แล้ว บทละคร
สุ ขนาฏกรรมของต่างประเทศหรื อบทละครประเภทชวนหัวยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิด
ที่ปรากฏในเรื่ อง เนื่ องจากบทละครประเภทนี้ แม้จะมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อสร้างความสนุกสนาน
หรื อความขบขัน แต่ผปู ้ ระพันธ์ก็อาจแฝงนัยบางประการ เพื่อให้ผอู ้ ่านและผูช้ มรับรู ้หรื อตระหนัก
ในเรื่ องพฤติกรรมของมนุ ษย์และข้อคิดในการดาเนิ นชีวิตด้วย ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่น่าวิเคราะห์ว่า
พระราชนิ พ นธ์ บทละครพูด ชวนหัว ที่ ทรงสร้ างสรรค์จ ากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส
สะท้อนให้เห็นแนวคิดในเรื่ องใดบ้าง ทั้งนี้กด็ ว้ ยเหตุผลที่วา่
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ละครก็เหมือนงานศิลปะอย่างอื่น คือต้องเกิ ดมาจากเค้ามูลของการสร้างสรรค์ซ่ ึ ง
ได้แก่ ความรู้ ความคิด และความสามารถส่ วนตัวของศิลปิ นประกอบกับทัศนะวิธีที่เขามี
ความเห็นเกี่ยวกับชีวิต ในบางส่ วนของละครก็เกิดจากเนื้ อหาในสิ่ งแวดล้อมของวิถีชีวิตคน
ในสังคมที่เป็ นแดนเกิดของเรื่ องนั้น และบางส่ วนก็เกิดจากกลวิธีของศิลปิ นที่สร้างเรื่ องตาม
ภาวการณ์และรู ปแบบของละครที่นิยมกันในขณะนั้น แม้วา่ บทละครจะเป็ นวรรณศิลป์ ที่บอก
ให้เราเห็ นความเป็ นไปของชี วิตคนยุคต่าง ๆ แต่ก็มิได้ปรากฏให้เห็นจากในเนื้ อเรื่ องเพียง
อย่างเดี ยว แต่เราต้องพิจารณาถึงความนึ กคิด ความปรารถนาในจิ ตใจ และความมุ่งมัน่ สู่
ความปรารถนานั้น
(เด่นดวง พุม่ ศิริ, 2527: ค-ง)
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สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสในประเด็นสาคัญข้างต้น จะทาให้เข้าใจกลวิธีการทรงพระราชนิ พนธ์
บทละคร ตลอดจนคุณค่าของบทละครพระราชนิ พนธ์ อันทาให้เห็นถึงพระอัจฉริ ยภาพด้านการ
ละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เป็ นอย่างดี
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ทิ พ ย์ สุ เนตร นาคธน (2516) ศึ ก ษาพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ร้ อ ยแก้ ว ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จานวน 21 เรื่ อง ซึ่งทุกเรื่ องล้วนเป็ นพระราชนิพนธ์ที่เกิด
จากจินตนาการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงพระปรี ชาสามารถในการทรงพระราชนิพนธ์บทละครให้สมจริ ง มิใช่
เป็ นบทเรี ยนหรื อเรื่ องที่มีแต่ขอ้ คิดเห็นและหลักธรรม พระปรี ชาสามารถของพระองค์ในการทรง
พระราชนิ พนธ์บทละครให้สมจริ ง ได้แก่ กรณี ที่เป็ นเรื่ องแนะนาหรื อพระองค์มีพระราชประสงค์
ชักชวนให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการร่ วมใจกันทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง พระองค์จะทรงใช้ภาษาที่
เป็ นโวหารอันเป็ นการโน้มน้าวใจให้เกิดการคล้อยตามเป็ นสาคัญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงกาหนดให้ตวั ละครแสดงกิ ริยาอาการอย่างเป็ นธรรมชาติเพื่อช่วยในการดาเนิ นการ
สนทนา ทั้งยังทรงจัดบทสนทนาในตอนท้ายเรื่ องให้กระชับและดูสมจริ ง และพระองค์ทรง
พิถีพิถนั ให้ตวั ละครเป็ นเหมือนบุคคลในเหตุการณ์จริ ง พระองค์ทรงพระราชนิ พนธ์ให้บรรยากาศ
ในบทละครสมจริ ง โดยไม่ทาให้ผชู ้ มรู ้สึกว่ากาลังชมการแสดงละครอยู่ พระองค์ทรงเลี่ยงด้วยการ
ใช้เสี ยงจากในโรงช่วยในกรณี ที่ตอ้ งใช้พ้ืนที่ในการแสดงมาก พระองค์ทรงพิถีพิถนั ในการตั้งชื่อ
ตัว ละครให้เ ข้า กับ บทบาทในเรื่ อง และทรงตั้งชื่ อสถานที่ โดยทรงคานึ งถึ ง การเป็ นที่ รู้จ ัก หรื อ
ความคุน้ เคยของผูช้ ม
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นัน ทกา พลอยแก้ว (2521) ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการละครตะวัน ตกในบทละครพูด
พระราชนิ พนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยเก็บข้อมูลบทละครพูดทั้งสิ้ น 48 เรื่ อง
แบ่งเป็ นบทละครต้นฉบับภาษาอังกฤษ 8 เรื่ อง บทละครต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส 5 เรื่ อง บทละคร
แปล 2 เรื่ อง บทละครแปลง 13 เรื่ อง และบทละครที่ทรงพระราชนิ พนธ์ดว้ ยพระองค์เอง 20 เรื่ อง
ผลการศึกษาพบว่าบทละครพูดพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั นั้นทรง
ได้รับอิทธิ พลของการละครอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างเด่นชัดในด้านวิธีการต่าง ๆ ในการนาเสนอ
ละคร อย่างไรก็ตามจะเห็ นได้ว่าแม้พระองค์จะทรงรั บอิทธิ พลด้านวิธีการต่าง ๆ มาจากละคร
ตะวันตก พระองค์กม็ ิได้ทรงนาวิธีการนั้นมาใช้ตามต้นฉบับโดยตรง เพราะผูช้ มชาวไทยซึ่งยังไม่มี
ประสบการณ์ดา้ นละครพูดมาก่อนย่อมไม่เข้าใจ ดังนั้นพระองค์จึงทรงสร้างเกณฑ์ในการพระราช
นิพนธ์บทละครให้มีลกั ษณะเป็ นไทยโดยพิจารณาจากภูมิหลังของการละครไทย
ทัศ นี ย ์ กระต่ า ยอิ น ทร์ (2521) ศึ ก ษาอารมณ์ ข ัน ในวรรณกรรมร้ อ ยแก้ว ของไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2453-2516 โดยมุ่งศึกษาจุดมุ่งหมายในการสร้างอารมณ์ขนั เนื้ อเรื่ องและโครงเรื่ อง
รู ป แบบของวรรณกรรมร้ อ ยแก้ว ประเภทที่ ใ ช้อ ารมณ์ ข ัน และกลวิ ธี ใ นการสร้ า งอารมณ์ ข ัน
ผลการศึกษาพบว่านักเขียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้อารมณ์ขนั เป็ นสื่ อในการแสดงออก
อย่างมี ศิลปะ ด้วยกลวิธีต่าง ๆ โดยมุ่งความบันเทิ งเป็ นสาคัญ และมี จุดมุ่งหมายในการชี้ แนะ
จุดบกพร่ องของสังคมหรื อพฤติกรรมของบุคคลในสังคม โครงเรื่ องและเนื้ อหาของวรรณกรรม
ร้อยแก้วที่ให้อารมณ์ขนั จะสัมพันธ์กบั สังคมในยุคนั้น ๆ อย่างมาก นักเขียนสร้างวรรณกรรมร้อย
แก้วประเภทขาขันในรู ปแบบต่าง ๆ กันคือ สร้างตัวละครให้มีบุคลิกพฤติกรรมน่ าขัน วางโครง
เรื่ องง่าย ๆ ที่ผอู ้ ่านมักจะคาดผิด สร้างเนื้ อเรื่ องจากสภาพสังคมและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
นาวรรณคดีหรื อรู ปแบบทางฉันทลักษณ์มาเขียนในแนวขาขัน นาเรื่ องของตนเองแทรกไว้ในเรื่ อง
สร้างเนื้ อเรื่ องหรื อเหตุการณ์ให้ไม่สัมพันธ์กนั ใช้สัญลักษณ์ ใช้ภูมิหลังทางสังคมประกอบเรื่ อง
จบเรื่ องแบบผิดความคาดหมาย กาหนดให้บุคคลในเรื่ องตี ความประสบการณ์ ผิด สร้ างความ
ขัดแย้งในตัวเอง ลวงให้คิด และนักเขียนใช้ภาษาอย่างมีศิลปะในการเลือกคา การตีความหมาย
การบรรยาย การพรรณนา และสานวนโวหาร
ธงชัย หวานแก้ว (2522) ศึกษาการปลูกฝังความรักชาติที่ปรากฏในบทละครพระราช
นิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ผลการศึกษาพบว่าพระองค์ทรงมีแนวความคิด
ในการปลูกฝั งความรั กชาติ ในเรื่ องความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ตลอดจนเรื่ องหน้าที่ของบุคคลต่าง ๆ ที่พึงปฏิบตั ิ โดยทรงใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของบทละคร
ได้แก่ เนื้อหา แก่นเรื่ อง ตัวละคร และบทสนทนา ตลอดจนทรงแทรกข้อคิดและคติเตือนใจต่าง ๆ
เพื่อปลูกฝังความรักชาติให้กบั ผูด้ ูและผูอ้ ่าน
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สมถวิล คัมมกสิ กิจ (2529) ศึ กษาการวิ เคราะห์ลกั ษณะโครงเรื่ องของบทละครพูด
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ผลการศึกษาพบว่าบทละครพูดพระราช
นิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทั้ง 23 เรื่ อง แม้จะมีโครงเรื่ องแบบออร์ แกนนิ ค
(Organic plot) แต่ก็มีลกั ษณะบางประการที่ยงั มิใช่ออร์ แกนนิ คที่สมบูรณ์ กล่าวคือการนาเสนอ
เหตุการณ์ บางตอนมิ ได้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นเรื่ อง มีบทชวนขันแทรกอยู่ในละครเกื อบ
ทุกเรื่ อง ทั้งๆ ที่ละครเหล่านั้นเป็ นเรื่ องเคร่ งเครี ยด หนักแน่น จริ งจัง ในละครบางเรื่ องมีเหตุการณ์
ที่ไม่สมจริ งปรากฏอยูด่ ว้ ย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างให้เหตุการณ์หรื อการ
กระทาของตัวละครเอกในโครงเรื่ องย่อยช่วยแก้ปัญหาให้ตวั ละครเอกในโครงเรื่ องใหญ่ ในขณะที่
ตัวละครเอกในโครงเรื่ องใหญ่มิได้แก้ปัญหาให้ตนเองแต่อย่างใด องค์ประกอบต่าง ๆ ในโครงเรื่ อง
ของบทละครเหล่านี้ พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปูพ้ืนได้อย่างแนบเนียนและ
กลมกลื น กับ เนื้ อ เรื่ อง จุ ด เริ่ มเรื่ องและจุ ด กระทบเรื่ องเป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น เรื่ อง
การเตรี ยมเรื่ องยังมี ลกั ษณะที่ ไม่ชวนให้เกิ ดความกระหายใคร่ รู้หรื อทาให้เหตุการณ์ ไม่สมจริ ง
โดยทัว่ ไปตัวละครฝ่ ายตรงข้ามมักทาให้เกิดความยุง่ ยากเพื่อนาไปสู่จุดวิกฤติและจุดสูงสุ ด จุดวิกฤติ
หรื อจุดสู งสุ ดมักไม่ทาให้ผชู ้ มหรื อผูอ้ ่านตื่นเต้นใจจดใจจ่อที่จะดูผลของการตัดสิ นใจอย่างใจหาย
ใจคว่าเท่าที่ควร การคลี่คลายเรื่ องมักทาให้เกิดความกระจ่างแจ้งในทุกประเด็น โครงสร้างของ
โครงเรื่ องนั้น ในตอนต้นเรื่ องจุดวิกฤติและจุดสู งสุ ดมักอยู่ห่างกันเกินไป จุดวิกฤติและจุดสู งสุ ด
ใหญ่ปรากฏตอนท้ายเรื่ อง บทละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้ง 23 เรื่ อง
มัก เป็ นเรื่ อ งเฉพาะกาล ทรงพระราชนิ พ นธ์ เ พื่ อ อบรมจริ ย ธรรมหรื อ ชี้ แจงเรื่ อ งบางเรื่ อ งแก่
ประชาชน จึงมักขาดลักษณะความเป็ นสากล พระองค์ทรงเน้นการเสนอบทละครในด้านแนวคิด
และคุณธรรมแก่ประชาชนมากกว่าจะทรงคานึ งถึงการสร้างโครงเรื่ องให้กระชับรัดกุม เนื้ อเรื่ อง
เข้มข้นและสมจริ ง ซึ่งจะทาให้ผชู ้ มหรื อผูอ้ ่านตื่นเต้นเร้าใจได้ตลอดเวลา
กันยรัตน์ สมิตะพินทุ (2529) ศึกษาการพัฒนาตัวละครในบทละครพระราชนิ พนธ์
ในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หั ว โดยมุ่ ง หมายที่ จ ะศึ ก ษาสาเหตุ ที่ ท าให้ บ ทบาท
และบุคลิกตัวละครในบทละครพระราชนิ พนธ์สานวนที่ 2 สานวนที่ 3 หรื อสานวนที่ 4 แตกต่าง
ไปจากสานวนที่ 1 เพื่อให้เห็นพระอัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในการ
ที่ทรงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวละครให้สอดคล้องกับเหตุการณ์บา้ นเมือง ค่านิ ยม และความ
จาเป็ นต่า ง ๆ ผลการศึ กษาทาให้ไ ด้ขอ้ สังเกตว่าการที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชนิ พนธ์บทละครไว้เป็ นสานวนที่ 1 แล้วทรงปรับปรุ งแก้ไขเป็ นสานวนที่ 2 สานวนที่ 3
หรื อสานวนที่ 4 อีกนั้น บทบาทและบุคลิกของตัวละครในสานวนใหม่แตกต่างไปจากสานวนแรก
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ทรงพัฒนาตัวละครในพระราชนิ พนธ์สานวนที่ 2 สานวนที่ 3 หรื อสานวนที่ 4 ด้วยเหตุผลทาง
สังคมและการเมือง ทางวัฒนธรรมประเพณี และเงื่อนไขการแสดงนั้น เป็ นการชี้ให้เห็นว่าสังคมที่
เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบอย่างมากต่องานพระราชนิ พนธ์ของพระองค์ ในทางกลับกันสิ่ งที่สาคัญ
มากก็คือ พระราชนิ พ นธ์ ข องพระองค์มี บ ทบาทในการกล่ อมเกลาและชัก จู ง จิ ตใจของคนไทย
ให้เลือกรับแต่ส่ิ งที่เหมาะสมในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ใกล้รุ่ ง อามระดิษ (2533) ศึกษาร้อยแก้วแนวขบขันของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึง
รัชกาลที่ 7 ผลการศึกษาพบว่าแก่นเรื่ องของร้อยแก้วแนวขบขันมีความหลากหลาย สามารถจาแนก
ได้ถึง 6 กลุ่ม มีโครงเรื่ อง 2 ประเภท ตัวละครเอกมักเป็ นบุคคลที่มีขอ้ บกพร่ องและเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้
เสมอ ตัวละครส่ วนใหญ่เป็ นตัวละครน้อยลักษณะและไม่มีความเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาอาจ
ก่อให้เกิดความขบขันได้โดยตรงหรื อเป็ นการปูพ้ืนอารมณ์สนุกสนาน ใช้กลวิธีการประพันธ์หลาย
อย่างเพื่อช่วยสร้างความขบขัน แนวคิดที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 อันเป็ นผลมาจากการรับอารยธรรมตะวันตก ทั้งในด้านรู ปธรรม
และนามธรรม
สุ รพล บัณฑุเศรณี (2539) ศึกษาอารมณ์ขนั ในนวนิ ยายชุด พล นิ กร กิมหงวน ของ
ป.อินทรปาลิต เพื่อจัดกลุ่มและวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ลักษณะต่าง ๆ ของนักเขียนผูน้ ้ ี
ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขนั ของ ป.อินทรปาลิต สามารถจาแนกออกได้เป็ น 5
ประเภท ได้แก่ อารมณ์ขนั ที่เกิดจากบุคลิก อากัปกิริยา พฤติการณ์ สถานการณ์ และคาพูด ทั้งนี้
ผูแ้ ต่งมุ่งใช้อารมณ์ขนั ดังกล่าวเพื่อประชด เสี ยดสี เยาะเย้ย และล้อเล่นต่อค่านิ ยมของสังคมไทย
อาทิ ค่า นิ ย มเกี่ ย วกับวรรณศิ ลป์ มนุ ษย์ สถาบัน และสังคม ในช่ วงต้น สงครามโลกครั้ งที่ 2
จนหมดสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ปวริ ส มิ น า (2551) ศึ ก ษาพระอั จ ฉริ ยภาพด้ า นการดั ด แปลงบทละครของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั กรณี ศึกษาเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ผลการศึกษาพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดัดแปลงบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเป็ นบทละครพูด
ภาษาไทย โดยพระองค์ทรงรักษารู ปแบบการสร้างสรรค์ดา้ นโครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง และกลวิธีการ
สร้างอารมณ์ขนั ตามบทละครพูดต้นฉบับเรื่ องLe Voyage de Monsieur Perrichon แต่พระองค์
ทรงแสดงพระอัจฉริ ยภาพด้านการดัดแปลงบทละคร โดยพระองค์ทรงดัดแปลงด้านจุดมุ่งหมาย
ของผูแ้ ต่งด้วยพระองค์ทรงมุ่งเน้นให้ผอู ้ ่านและผูช้ มละครพูดของพระองค์เห็นถึงข้อบกพร่ องใน
ลักษณะนิสยั ของคนทัว่ ไป แต่ในบทละครพูดต้นฉบับมุ่งเน้นให้ผอู ้ ่านหรื อผูช้ มการแสดงละครเห็น
ถึงข้อบกพร่ องและหัวเราะเยาะลักษณะนิ สัย รวมถึงมารยาทที่ไม่ควรประพฤติของชนชั้นกลาง
ในสังคมฝรั่งเศส ด้านตัวละคร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตั้งชื่อตัวละครโดยแฝง
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ลัก ษณะนิ สั ย หรื อ อาชี พ ไว้ใ นชื่ อ ของตัว ละครบางตัว พระองค์ท รงตั้ง ชื่ อ ตัว ละครด้ว ยวิธี ก าร
ยึดเค้าเสี ยงเดิ มจากชื่ อตัวละครในบทละครต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส พระองค์ทรงตั้งนามสกุลของ
ตัวละครบางตัวให้ตรงหรื อมีความหมายคล้ายกับความหมายของนามสกุลของตัวละครในบทละคร
ต้นฉบับและพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงลักษณะนิ สัยบางอย่างของตัวละครจากบทละครต้นฉบับ
เพือ่ ให้เข้ากับบริ บทของสังคมไทย ด้านฉากและสถานที่ พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงฉากและสถานที่
จากในยุคสมัยของฝรั่งเศสตามบทละครต้นฉบับ เป็ นฉากและสถานที่ตามยุคสมัยของไทย เพื่อให้
เข้ากับบริ บทของสังคมไทย ด้านภาษา พระองค์ทรงเน้นการใช้ภาษาที่ใช้พูด ในชี วิตประจาวัน
ในสังคม และทรงนาภาษิตสานวนไทยมาใช้เพื่อแฝงความเป็ นไทยและเพื่อให้เข้ากับบริ บทของ
สังคมไทยได้อย่างกลมกลืนเหมาะสม การศึกษาด้านคุณค่าที่สะท้อนให้เห็ นในพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง นั้นพบว่าพระราชนิ พนธ์บทละครพูดเรื่ องนี้ ปรากฏคุณค่า
ด้า นสั ง คม ด้า นการให้ ข ้อ คิ ด ด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ด้า นอารมณ์ ข ัน ด้า นการละคร และด้า น
วรรณกรรม การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ หั ว
ทรงแสดงพระอัจฉริ ยภาพด้านการดัดแปลงบทละครพูดภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาไทยอย่างดีเลิศ
และพระองค์ย งั ทรงแฝงคุ ณ ค่ า และข้อ คิ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ สั่ ง สอนประชาชนผ่ า นพระราชนิ พ นธ์
บทละครพูดของพระองค์ดว้ ย
ชลธิ ชา หอมฟุ้ ง (2554) ศึกษาการแก้ปัญหาความขัดแย้งของตัวละครในบทละครพูด
ร้อยแก้วพระราชนิ พนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ผลการศึกษาพบว่าความขัดแย้งที่
ปรากฏในบทละครพูดร้อยแก้วมี 3 ประเภท ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ ความ
ขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั สังคม และความขัดแย้งภายในใจของตัวละครเอง ซึ่งพบวิธีการแก้ปัญหา 5
วิธี ได้แก่ วิธีแรกคือการสร้างเหตุการณ์ แบ่งเป็ น สร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง สร้างเหตุการณ์เพื่อ
ทาให้ตกใจ สร้างเหตุการณ์เพื่อให้เข้าใจผิด และสร้างเหตุการณ์เพื่ อเอาตัวรอด วิธีที่ 2 คือ การ
เสี ยสละ วิธีที่ 3 คือ การรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก วิธีที่ 4 คือ การใช้อารมณ์ แบ่งเป็ น การ
ใช้อารมณ์โกรธ และการใช้อารมณ์รัก และวิธีที่ 5 คือ การใช้ปัญญา ในการวิเคราะห์การแก้ปัญหา
ของตัวละครโดยใช้อริ ยสัจสี่ พบว่าตัวละครที่แก้ปัญหาได้สอดคล้องกับอริ ยสัจสี่ จะสามารถแก้
ปั ญหาได้ตรงกับสาเหตุ และด้านการวิเคราะห์แนวคิดที่ปรากฏจากความขัดแย้งและการแก้ปัญหา
ของตัวละครพบ 4 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้าที่
แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา และแนวคิดเรื่ องประชาธิปไตย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการทาวิทยานิ พนธ์
เล่มนี้ ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงพระปรี ชาสามารถด้านการ
พระราชนิ พนธ์บทละคร ทั้งจากจิ นตนาการของพระองค์เอง และการสร้างสรรค์จากบทละคร
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ภาษาต่ า งประเทศ โดยทรงพระราชนิ พ นธ์ ไ ด้อ ย่ า งสมจริ งทั้ง ด้า นโครงเรื่ องและตัว ละคร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือด้านตัวละครที่ทรงพระราชนิพนธ์ให้เห็นถึงปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
อีกทั้งยังทรงสร้างสรรค์ให้ตวั ละครแสดงบทบาทและความคิด สอดคล้องกับเหตุการณ์บา้ นเมือง
ค่านิยม และบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยนั้น นอกจากนี้ในพระราชนิพนธ์บทละครของ
พระองค์ยงั สะท้อนคุณค่า ข้อคิด และแนวคิดผ่านโครงเรื่ องและบทบาทของตัวละคร อีกทั้งยัง
พบว่าอารมณ์ ขนั ในวรรณกรรมของไทยนั้นเป็ นกลวิธีที่มุ่งสร้างความบันเทิง เกิดขึ้นได้ดว้ ยการ
สร้ างอารมณ์ ขนั ที่หลากลายวิธี การ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็ นพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคม ชี้ แนะจุดบกพร่ องของค่านิ ยมทางสังคม และเป็ นสื่ อในการแสดงความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
เนื่ องจากการศึกษาการสร้างสรรค์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นยังไม่มีผใู ้ ดศึกษา จะมีก็เพียงแต่การศึกษา
อิ ท ธิ พ ลของการละครตะวัน ตกที่ มีต่ องานพระราชนิ พนธ์ข องพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั การศึกษาบทละครพูดร้อยแก้วพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และการวิเคราะห์ลกั ษณะโครงเรื่ องของบทละครพูดพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการสร้างสรรค์พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว
ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้าเจ้า อยู่หัว จากบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสในด้า น
องค์ประกอบของเรื่ อง การสร้างอารมณ์ขนั ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
และแนวคิ ด ที่ ปรากฏในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหัว ที่ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
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3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
3.1
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการสร้ า งสรรค์พ ระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสใน
ด้านองค์ประกอบของเรื่ อง ได้แก่ โครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง ตัวละคร ฉากและสถานที่ และกลวิธีการ
สร้างอารมณ์ขนั
3.2 เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
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4. สมมติฐานของการวิจัย
4.1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์พระราชนิ พนธ์บทละคร
พูดชวนหัวจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสโดยทรงปรับให้เข้ากับบริ บทของสังคมไทย
4.2 การสร้ างอารมณ์ ขนั ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว ที่พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างอารมณ์ขนั ของ ริชาร์ ด บรินสลี แชริแดน
4.3 พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
สร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสสะท้อนให้เห็นแนวคิดด้านต่าง ๆ หลายประการ
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5. ขอบเขตของการวิจัย ส

การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกวิจยั เฉพาะพระราชนิ พนธ์บทละครพู ดชวนหัวที่ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้ างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสจานวน
6 เรื่ อง โดยศึกษาเปรี ยบเทียบพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่ งเศส เพื่อวิเ คราะห์ ก ารสร้ างสรรค์ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละคร
ดังกล่าว ได้แก่
5.1 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น กับบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui
5.2 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดี กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
5.3 พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ กับบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux
5.4 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ กับบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic
5.5 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux
5.6 พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง กับบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur Perrichon
ผูว้ ิจยั ไม่นาพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องเกินต้ องการ มาศึกษาเนื่องจากไม่
สามารถหาต้น ฉบับ ภาษาฝรั่ ง เศสเรื่ อ งPouloiller ได้ และไม่ น าพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครเรื่ อ ง
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ตั๊กแตน เรื่ องเกียรติยศญี่ปุ่น และเรื่ องร.ต.ล. นนทรี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสร้างสรรค์จากบทละครภาษาฝรั่งเศส มาศึกษา เพราะทั้ง 3 เรื่ องไม่ได้จดั อยู่ในบทละครพูด
ประเภทชวนหัว อนึ่ งการศึ กษาการสร้ างสรรค์พระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหัว ที่ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้ างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสนั้นเป็ น
การศึกษาเฉพาะประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
บทละครพูดชวนหัว หมายถึง บทละครสาหรั บเล่นละครเวทีที่มุ่งสร้ างความตลก
ขบขัน ความสุ นกสนาน และเสี ยงหัวเราะแก่ผอู ้ ่านและผูช้ มการแสดงละคร บทละครประเภทนี้
มัก จะสอดแทรกมุ ข ตลกอยู่ใ นบทละครเสมอ ไม่ ว่ า จะเป็ นการแสดงความตลกขบขัน ผ่ า น
บทสนทนา และลักษณะท่าทางของตัวละคร เป็ นต้น
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7. วิธีดาเนินการวิจัย
7.1 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
7.2 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงนามาสร้างสรรค์เป็ นบทละครพูดชวนหัว
7.3 ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีและบทละคร
7.4 ศึกษาทฤษฎีการสร้างอารมณ์ขนั
7.5 กาหนดโครงร่ างวิทยานิพนธ์
7.6 อ่านและทาความเข้าใจบทละครทั้งหมดที่นามาศึกษาอย่างละเอียด
7.7 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสื อและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.8 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
7.9 นาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบมาเรี ยบเรี ยงให้สัมพันธ์กนั อย่าง
เป็ นระบบ
7.10 สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและนาเสนอผลงานในรู ปแบบ
ของวิทยานิพนธ์
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8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
8.1 ทาให้ทราบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์พระราชนิ พนธ์
บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส
8.2 ทาให้ทราบกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพู ด
ชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และเป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ องดังกล่าว
8.3 ทาให้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริ ยภาพด้านสร้างสรรค์พระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
8.4 ทาให้ประจักษ์ถึงคุณค่าของพระราชนิ พนธ์ประเภทบทละครพูดชวนหัว ทั้งด้าน
ศิ ล ปะการประพัน ธ์ แ ละแนวคิ ด ซึ่ งท าให้ เ กิ ด ความประเทื อ งสติ ปั ญ ญาแก่ ผู ้อ่ า นและผู ้ช ม
อันสะท้อนให้เห็นได้จากแนวคิด
8.5 เป็ นประโยชน์แก่วงวิชาการทั้งด้านอักษรศาสตร์และการละคร
8.6 เป็ นแนวทางในการศึกษาการสร้างสรรค์พระราชนิ พนธ์บทละครของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จากบทละครภาษาต่างประเทศเรื่ องอื่น ๆ ต่อไป
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บทที่ 2
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวกับการละครพูด
การศึกษาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั กับการละครพูดนั้น มีความ
เกี่ ยวโยงกับพระราชประวัติของพระองค์ อันเป็ นภูมิหลังที่จะทาให้เข้าใจผลงานการละครของ
พระองค์ได้เป็ นอย่างดี และเนื่ องจากผลงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์น้ นั ได้มีการนาไปเผยแพร่
และจัดแสดงด้วย ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างดี ในบทนี้ ผวู ้ ิจยั จึงจะกล่าวถึง
ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ การละครของพระองค์ โดยแบ่ ง เป็ น 3 หั ว ข้อ ได้แ ก่ พระราชประวัติ ข อง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั กับการละครพูด ผลงานด้านการละครของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และการเผยแพร่ และการจัดแสดงละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ตามลาดับดังนี้
1. พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวทีเ่ กีย่ วข้ องกับการละครพูด
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 6 ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ มี
พระปรี ชาสามารถด้านการละครเป็ นอย่างยิง่ พระองค์ทรงได้รับการถวายพระนามว่า “บิดาแห่งการ
ละครพูด ” ของไทย โดยพระองค์ท รงนาการละครแบบตะวัน ตกเข้า มาเผยแพร่ ใ นสัง คมไทย
เพื่อให้คนไทยได้รู้จกั ศิลปะการแสดงที่กาลังเป็ นที่นิยมในประเทศทางตะวันตกสมัยนั้น จากนั้นมา
ศิลปะการแสดงประเภทละครพูดก็ได้รับความนิ ยมตราบถึงปั จจุบนั ดังจะเห็ นได้ว่ามีการแสดง
ละครพูดหรื อที่เรี ยกกว่า “ละครเวที” ให้ชมอยู่เสมอ และมีกลุ่มคณะละครต่าง ๆ ได้ใช้ละครเป็ น
เครื่ องมือสื่ อสารสู่ สาธารณะ และมีการเรี ยนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
รวมถึงมีการสอนในโรงเรี ยนสอนการแสดงต่าง ๆ ด้วย
ละครพูดเป็ นศิลปะการละครประเภทหนึ่ งที่ใช้ศิลปะการพูดเพื่อดาเนิ นเรื่ อง และใน
การแสดงละครพูดนั้นถือหลักของความสมจริ งและมีฉากตามท้องเรื่ อง ส่ วนการดาเนิ นเรื่ องใช้
บทสนทนาโต้ตอบกันระหว่างตัวละครด้วยการแสดงกิริยาท่าทางตามธรรมชาติ โดยแบ่งการแสดง
ออกเป็ นองก์ (ตอน) และเป็ นฉาก ในสมัยก่อนการแสดงประเภทนี้มิได้ดนตรี ประกอบ ภายหลังจึง
มีดนตรี ประกอบเพื่อสร้างอารมณ์และความรู ้สึกให้แก่ผชู ้ ม (พาณี สี สวย, 2529: 3)
ละครพูด ในประเทศไทยเริ่ มมี การน าวิธีการบางส่ วนของการแสดงละครพูด มาใช้
ซึ่งปรากฏให้เห็นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ดังมีหลักฐานปรากฏใน
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พ.ศ. 2422 กล่าวคือหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงพระราชนิ พนธ์เรื่ อง
ลิลติ นิทราชาคริตจบบริ บูรณ์แล้ว พระองค์ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคม "แมจิกลั โซไซ
เอตี" ซึ่ งมีสมเด็จพระราชปิ ตุลาบรมวงศาภิมุข เจ้าฟ้ าภาณุ รังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุ พนั ธุ วงศ์
วรเดช เป็ นนายกสมาคม เป็ นผูจ้ ัดการแสดงละครเรื่ องนี้ ขึ้ น โดยพระองค์ทรงเป็ นผูก้ าหนด
ตัว ละครเอง ทั้ง นี้ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้กรมหมื่ นทิ ว ากรวงษ์ประวัติ เป็ นอาบูหะซัน
พระองค์เจ้าจิ ตรเจริ ญ หรื อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ ว ัดติวงศ์ เป็ น
ตัวละครนางนอซาตอล ต่อมาในพ.ศ.2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั การแสดงละครเรื่ องอิเหนาในงานเฉลิมพระราชมนเทียร พระที่นง่ั จักรี
มหาปราสาท ละครที่แสดงในครั้งนี้ เป็ นละครราแต่มีบทเจรจาที่ทรงพระราชนิ พนธ์เองบ้าง โดย
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรี ชากร และเจ้านายพระองค์
อื่ น ๆ แต่ ง ถวายบ้า ง ทั้ง นี้ สมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภ าพทรงบันทึ ก
เหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้ว่า “ลครพูดที่เล่นนั้น
ผูม้ ีบรรดาศักดิ์ต่างพากันซักซ้อมและเล่นถวาย
ทอดพระเนตร ตัวละครที่แสดงเป็ นชายล้วน” (ทรงศักดิ์ ปรางค์วฒั นากุล, 2527: 5-6)
อนึ่ งการละครพูดนั้นมีความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างสู งและได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย
ในรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่ องจากพระองค์ได้ทรงศึ กษาศิ ลปะ
การละครพู ด ตั้ง แต่ ส มัย ที่ เ สด็ จ พระราชด าเนิ น ไปศึ ก ษายัง ประเทศอัง กฤษ ซึ่ งในขณะนั้น มี
พระชนมายุเพียง 12 พรรษา โดยทรงดารงตาแหน่ งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธ
ต่อมาเมื่อพระองค์ได้เสด็จนิ วตั ิพระนคร พระองค์จึงได้นาศิลปะละครพูดมาเผยแพร่ ในประเทศ
ไทยและได้พ ระราชทานก าเนิ ด ศิ ล ปะการละครพูด ขึ้ น ตั้ง แต่ ครั้ งด ารงตาแหน่ ง สมเด็จ พระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร และเมื่ อเสด็จขึ้นครองราชย์ก็ทรงทานุ บารุ ง
กิ จการด้านการละครพูดเพื่อเผยแพร่ ให้พสกนิ กรชาวไทยได้รู้จกั อย่างกว้างขวาง โดยทรงเป็ น
ผูพ้ ระราชนิพนธ์ละครพูดซึ่งทรงจินตนาการสร้างสรรค์ข้ ึนเอง ทรงแปลและดัดแปลงละครพูดของ
อังกฤษและฝรั่งเศสเป็ นภาษาไทย และจัดแสดงด้วย ทั้งนี้ พระองค์ก็ได้เป็ นผูแ้ สดง ผูก้ ากับการ
แสดง ทั้งยังเป็ นผูว้ ิจารณ์ ดว้ ย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์น้ ันทรง
ผูกพันอยูก่ บั ศิลปะการละครพูด
1.1 พระราชประวัติด้านการละครพูดในช่ วงที่ทรงศึกษาทีป่ ระเทศอังกฤษ
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงเป็ นพระราชโอรสของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชิ นีนาถ พระบรม
ราชชนนี พนั ปี หลวง ทรงเป็ นพระราชโอรสพระองค์ที่ 29 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระองค์พระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2423 เวลา 8.55 นาที พระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าพระองค์นอ้ ยนี้ ว่า
“สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้ามหาวชิ ราวุธ เอกอัครมหาบุรุษบรมนราธิราช จุฬาลงกรณนาถ
ราชวโรรส มหาสมมตขัติยพิสุทธ์ บรมมกุฎสุ ริยสั นตติวงษ์ อดิสัยพงษ์ วโรภโตสุ ชาติ คุณสั งกาศ
วิมลรัตน พฤฆชนมสวัสดิ ขัติยราชกุมารมุสิกนาม” (ธนาคารออมสิ น, 2545ข: 13)
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ นั้น มีผกู ้ ล่าวขวัญถึงพระองค์ว่าทรงมี
พระจริ ยาวัตรที่งดงามและทรงเคารพเชื่ อฟั งผูใ้ หญ่ ในสมัยที่พระองค์ทรงพระเยาว์พระองค์ทรง
ได้รับการศึกษาจากครู หลายท่าน เช่น พระยาศรี สุนทรโวหาร พระยาอิศรพันธุ์โสภณ และหม่อมเจ้า
ประภากร ส่ ว นครู ที่ เ ป็ นชาวต่ า งประเทศซึ่ ง สอนภาษาอัง กฤษถวายนั้น ได้แ ก่ นายโรเบอร์ ต
มอแรนต์ ซึ่ งเป็ นหลานของนายฟลอเรน ไนติงเกล เมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 10 พรรษา
พระองค์จึงได้เสด็จเข้าศึกษาในโรงเรี ยนราชกุมาร ซึ่งอยูใ่ นพระบรมมหาราชวัง (ธนาคารออมสิ น,
2545ข: 14-15)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ชาติตะวันตกเริ่ มที่จะเข้ามามี
บทบาทในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นด้านการค้า การศาสนา รวมถึงการเข้ามาเพื่อรุ กรานและ
ครอบครองดินแดน พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงทรงพัฒนากิจการบ้านเมือง
โดยมีพระบรมราโชบายที่จะส่ งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอไปทรงศึกษาวิชาการ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ ทวีปยุโรป เพื่อนาความรู ้ มาพัฒนาและรักษาอธิ ปไตยของบ้านเมือง ทั้งนี้
พระองค์ทรงส่ งสมเด็จ พระเจ้า ลู กยาเธอ เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธ ไปทรงศึ กษา ณ ประเทศอังกฤษ
(ธนาคารออมสิ น, 2545ข: 15-16)
เมื่ อถึ งกาหนดที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธต้องเสด็จพระราช
ดาเนินออกจากประเทศสยาม ไปทรงศึกษาวิชา ณ ประเทศอังกฤษ พระองค์ได้เสด็จไปถวายบังคม
ลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชวังบางปะอิน และเมื่อพระองค์และคณะที่
ตามเสด็จ ถึงยุโรปเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2436 และขึ้นจากเรื อเดิ นสมุทรที่เมืองเนเปิ ลส์
ประเทศอิตาลีแล้ว พระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนินไปประทับอยูท่ ี่กรุ งปารี ส และเสด็จถึงประเทศ
อังกฤษเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 โดยพระองค์ประทับอยู่ที่พระตาหนักนอร์ ธลอดจ์ ใน
เมืองแอสค็อต ในคราวนั้นรั ฐบาลอังกฤษได้ให้นายเบซิ ล ทอมสัน มาเป็ นผูจ้ ดั การศึกษาถวาย
พระองค์ ทั้งนี้นายเบซิล ทอมสัน ได้ถวายคาแนะนาให้พระองค์ทรงศึกษากับครู โดยที่ไม่ตอ้ งเสด็จ
เข้าโรงเรี ยน ซึ่งครู ที่นายทอมสันจัดหามาถวายพระอักษรที่สาคัญคือนายฮาโรลด์ เมยัลล์ การเรี ยน
ในรู ปแบบนี้ ทาให้พระองค์สามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว กอปรกับพระองค์ทรงมีพระสหายที่เป็ น
ชาวอังกฤษมาเยี่ยมเยียนและเล่นกีฬาด้วยเป็ นประจา จึงทาให้สามารถเรี ยนรู ้ขนบธรรมเนี ยมและ
วัฒนธรรมของอังกฤษได้เป็ นอย่างดี และทรงสามารถเข้าสังคมเพื่อสมาคมได้โดยไม่มีปัญหา
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อย่างไรก็ตามในระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ ประทับอยู่
ที่เมืองแอสค็อตนั้น มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นที่กรุ งเทพมหานคร คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
เจ้าฟ้ ามหาวชิรุณหิ ศ สยามมกุฎราชกุมาร สิ้ นพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึง
ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ ให้ดารงพระอิสริ ยยศสยามกุฎราชกุมาร
แทน โดยมีพระราชพิธีสถาปนาที่กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2437 แล้วได้ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาเสมอใจราชเป็ นหัวหน้าคณะข้าหลวงพิเศษอัญเชิญประกาศสถาปนา
พระฐานันดรศักดิ์ พร้อมด้วยเครื่ องราชอิสริ ยยศและราชอิสริ ยาภรณ์ไปถวาย ณ ประเทศอังกฤษ
ทั้งนี้ ได้มีการประชุมอ่านประกาศสถาปนาที่สถานอัครราชทูตสยามเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2437
ซึ่ ง ในโอกาสนี้ พระองค์ไ ด้มี พ ระราชดารั สอัน เป็ นพระราชวาทะอมตะว่า “ข้ า พเจ้ า กลับ ไปยัง
ประเทศสยามเมื่อใด ข้ าพเจ้ าจะเป็ นไทยให้ ยิ่งกว่ าวันที่ออกเดินทางมา” (ธนาคารออมสิ น, 2545ข:
16-17)
หลังจากที่ทรงได้รับการสถาปนาเป็ นสยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ทรงกลับมา
ศึกษาที่เมืองแอสค็อตดังเดิ ม ซึ่ งในระหว่างนี้ เวลาศึกษาพระองค์ก็ทรงศึกษาอย่างจริ งจัง เวลาที่
กาหนดให้ทรงเล่นเพื่อบริ หารพระวรกายก็ทรงเล่นจริ ง ทั้งนี้ การเล่นอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงโปรด
คือ “ดัมบ์ แครมโบ” หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า “ละครปริ ศนา” ซึ่ งเป็ นเกมการทายคาสัมผัสที่เล่น
ในห้องรั บแขกสาหรั บครอบครั วหรื องานเลี้ ยงสังสรรค์ โดยผูเ้ ล่นจะทายคาศัพท์จากการแสดง
ท่าทางที่บอกใบ้ คล้ายกับเกม Charades (การเล่นทายคาปริ ศนาที่มีเงื่อนไขให้ไว้ที่พยางค์) ทั้งนี้
กติกาการเล่นจะแบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ นสองฝ่ ายโดยมีจานวนเท่ากันหรื อไม่เท่ากันก็ได้ เกมนี้ จะไม่มี
การจากัดอายุ การเล่นเกมนี้ฝ่ายหนึ่งต้องออกไปจากห้อง เพื่อให้อีกฝ่ ายหนึ่งเลือกคาศัพท์ ส่ วนมาก
มักจะเป็ นคากริ ยาหรื อวลีที่เป็ นที่รู้จกั ที่สามารถแสดงท่าทางได้โดยไม่ตอ้ งพูด คาศัพท์ที่เลือกไว้
ควรมี ชุดคาศัพท์อีกชุ ดหนึ่ งที่ มีเสี ยงสัมผัสคล้องจองกันและสามารถแสดงท่าทางได้ เมื่อฝ่ ายที่
ออกไปกลับ เข้า มาในห้อง ฝ่ ายผูต้ ้ งั ปริ ศ นาจะไม่ บ อกค าศัพ ท์ที่ เ ลื อ กไว้ เช่ น เลื อ กค าว่า drive
(ไดร์ฟ) แต่ฝ่ายผูต้ ้ งั ปริ ศนาจะบอกฝ่ ายผูท้ ายว่าคาศัพท์มีเสี ยงเหมือนกับคาว่า hive (ไฮฟว์) จากนั้น
ฝ่ ายผูท้ ายจะออกไปนอกห้องอีกครั้ง และเลือกคาศัพท์ 3 คาที่มีเสี ยงคล้องจองกับคาว่า hive (ไฮฟว์)
และพวกเขาสามารถแสดงท่าทางคาศัพท์ท้ งั 3 คานั้น เช่น คาว่า five (ไฟว์), drive (ไดร์ ฟ),
dive (ไดว์ฟ) เมื่อฝ่ ายผูท้ ายเข้ามาในห้องก็แสดงท่าทางคาศัพท์ท้ งั 3 คา ในเวลาที่กาหนดทีละครั้ง
ถ้า ค าศัพ ท์ผิด อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ท าเสี ย งโห่ แ ละส่ า ยศี ร ษะ แต่ ถ ้า ทายค าศัพ ท์ถู ก อี ก ฝ่ ายจะส่ ง เสี ย ง
สนับสนุ นว่าถูกต้องและปรบมื อให้ ทั้งนี้ ท้ งั สองฝ่ ายจะผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูต้ ้ งั ปริ ศนาและเป็ น
ผูท้ ายต่อเนื่องกันไป
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ในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ที่เมืองแอสค็อตนั้น พระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนิ น
โดยรถไฟไปที่กรุ งลอนดอนเพื่อทอดพระเนตรการแสดงละครพูดอยู่เสมอ เพราะกรุ งลอนดอน
ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองแอสค็อตและในกรุ งลอนดอนนั้นยังเป็ นที่ต้ งั ของโรงละครเป็ นจานวนมาก
ด้วยเหตุน้ ี พระอุปนิ สัยโปรดละครพูดจึ งเพิ่มพูนขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้ พระองค์ทรงเริ่ มวิจารณ์ละคร
อย่างง่าย ๆ ตั้งแต่พระชนมายุ 13 พรรษา ทรงพระราชนิพนธ์บทละครตั้งแต่พระชนมายุ 14 พรรษา
ทรงเริ่ มจัดการแสดงละครตั้งแต่พระชนมายุ 15 พรรษา และทรงแสดงละครพูดเมื่อมีพระชนมายุได้
16 พรรษา (ธนาคารออมสิ น, 2545ข: 22-23) ละครที่ทรงพระราชนิพนธ์เรื่ องแรก ๆ ทรงพระราช
นิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ เช่น เรื่ องเดอะ คิงส์ คอมมานด์ (The King’s Command) เรื่ องเอฟเวอลีน
(Evelyn) และเรื่ องอิซซาเบล (Isabel) เป็ นต้น โดยทรงใช้พระนามแฝงในการพระราชนิพนธ์หลาย
พระนาม เช่น ศรี อยุธยา รามจิตติ พันแหลม และอัศวพาหุ ฯลฯ (บุศยารัตน์ คู่เทียม, 2550: 76)
นอกจากนี้ หลักฐานสาคัญที่แสดงให้เห็ นว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหา
วชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เริ่ มสนใจในการละครพูดอย่างจริ งจัง เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จ
พระราชดาเนิ นไปทอดพระเนตรละครสังคีตเรื่ องเดอะ เกช่ า (The Geisha) ของแฮรี่ กรี นแบงค์
(Harry Greenbank) โดยมี ไลออเนล มองค์ตนั (Lionel Monckton) เป็ นผูป้ ระพันธ์ดนตรี พระองค์
โปรดทานอง “แจ๊ กส เดอะ บอย” (Jack’s the Boy) แต่พระองค์ไม่โปรดคาร้องจึงทรงพระราช
นิ พนธ์เนื้ อร้องใหม่และพระราชทานชื่อว่า “จอลลี่ แจ๊ ค” (Jolly Jack) นอกจากนี้ ยงั ทรงพระราช
นิพนธ์แก้ไขบทละครอีกหลายเรื่ องเสี ยใหม่ เช่น เรื่ องลอร์ ด เวอร์ มอนต์ วี.ซี. (Lord Vermont V. C.)
ของเมลวิลล์ วินเซนต์ (Melville Vincent) และเวอร์ นอน เรเวน (Vernon Raven) ซึ่งเป็ นละครพูด
ขนาดสั้นมี 2 ฉาก ต่อมาทรงพิจารณาเห็นว่านางเอกในเรื่ องมีนิสัยไม่เหมาะสมและมีเล่ห์เหลี่ยมจัด
ซึ่ งไม่เหมาะที่จะเป็ นนางเอก จึงทรงพระราชนิ พนธ์ใหม่เป็ นสานวนที่ 2 โดยทรงเพิ่มตัวละครขึ้น
ใหม่โดยมีลกั ษณะนิสยั ที่มีเล่ห์เหลี่ยมจัดแทนลักษณะนิสยั ของนางเอกในสานวนต้นฉบับ และทรง
เพิ่มความยาวของบทละครเป็ น 3 ฉาก และได้พระราชทานชื่ อใหม่เรื่ องว่า พล็อตเตอร์ ส แอนด์
วิคติม้ ส (Plotters and Victims) ต่อมาทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่ องนี้ เป็ นสานวนที่ 3 โดยทรง
เปลี่ยนเวลาและสถานที่ของฉาก จากนั้นทรงพัฒนาบทละครเรื่ องนี้ เป็ นสานวนที่ 4 โดยทรงสร้าง
สถานการณ์ในบทละครเพิ่มขึ้น และทรงสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีการเพิ่มเป็ น 4 ฉากในบทละคร โดยทรง
ใช้ชื่อตามเดิมคือ พล็อตเตอร์ ส แอนด์ วิคติม้ ส (Plotters and Victims) (ธนาคารออมสิ น, 2545ข:
24-25)
นอกจากการฉายแววพระอัจฉริ ย ภาพทางการประพันธ์แ ล้ว สมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ยังได้ทรงแสดงพระปรี ชาสามารถด้าน
การแสดงละครพูด โดยละครพูดเรื่ องแรกที่ทรงแสดงคือเรื่ องมายด์ เฟรนด์ ยาร์ เล่ ด์ (My friend
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Jarlet) ซึ่งทรงแสดงร่ วมกับเจ้านายและนักเรี ยนไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 ที่เมือง
เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ธนาคารออมสิ น, 2545ก: ปกใน) ทั้งนี้ ความสนพระราชหฤทัยใน
ศิลปะการละครพูดและการฝึ กฝนพระองค์เกี่ยวกับศิลปะของละครพูดด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วนั้น
นับว่าเป็ นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาพระองค์ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนี้ ซึ่งทาให้พระองค์
ทรงมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น อันจะทาให้พระองค์สามารถเป็ นผูม้ า
ถ่ายทอดและเผยแพร่ ศิลปะละครพูดให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายในสังคมไทยได้ต่อไป
อนึ่งการศึกษาวิชาการ ณ ประเทศอังกฤษนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ า
มหาวชิ ร าวุธ สยามมกุ ฎ ราชกุม ารได้ท รงศึ ก ษาวิ ช าการทหาร ณ โรงเรี ย นนายร้ อ ยทหารบก
แซนด์เฮิสต์ จากนั้นทรงเสด็จเข้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิ ติ ศาสตร์ ที่วิทยาลัย
ไครสต์เชิ ช มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ ด เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วจึงเสด็จไปประจากรมทหารราบ
เบาดรั มแห่ งกองทัพบกอังกฤษอีกระยะหนึ่ งจึ งเสด็จนิ วตั ิ กรุ งเทพมหานคร (นันท์ทยา ลาดวน,
2531: 123)
ในขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงศึกษา ณ ต่างประเทศ นอกจากพระองค์จะทรงมีประสบการณ์ในด้านการละครจากประเทศ
อังกฤษแล้ว พระองค์ยงั ได้เสด็จไปทอดพระเนตรละครประเภทต่าง ๆ ณ ประเทศฝรั่งเศส และใน
ระหว่างการเสด็จนิ วตั ิพระนคร พระองค์ได้ทรงแวะประทับ ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กาและญี่ปุ่น
ทาให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรละครแบบมหาอุปรากรของประเทศดังกล่าวด้วย (ธนาคารออมสิ น,
2545ข: 32-33)
จากการศึ ก ษาศิ ล ปะการละครในระหว่ า งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า
เจ้าอยูห่ ัวทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ การสั่งสมประสบการณ์ดา้ นการละครผ่านการฝึ กพระราช
นิพนธ์บทละคร และการร่ วมแสดงละคร ทาให้พระองค์ทรงมีประสบการณ์ในด้านการละครมาก
ยิ่งขึ้นและเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้พระองค์สามารถนาความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการละคร
ของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะละครแบบตะวันตก มาประยุกต์และปรับปรุ งให้การละครของไทย
พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง
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1.2 พระราชประวัติด้านการละครพูดในช่ วงที่เสด็จนิวตั ิพระนคร
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้า ฟ้ ามหาวชิ ร าวุ ธ สยามมกุฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ
พระราชดาเนิ นถึง เกาะสี ชงั เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2445 และเวลาเช้าวันรุ่ งขึ้นก็เข้าแม่น้ า
เจ้า พระยา รวมเวลาที่ พ ระองค์เ สด็ จ พระราชด าเนิ น ไปต่ า งประเทศ 9 ปี 5 เดื อ น กับ 9 วัน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเสด็จพระราชดาเนิ นโดยรถไฟสายปากน้ าไปรับเสด็จยัง
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เรื อพระที่น่งั มหาจักรี มีกระบวนแห่ เชิญเสด็จเข้าสู่ พระบรมหาราชวังเพื่อเข้าเฝ้ าสมเด็จพระบรม
ราชชนนี แล้วจึงเสด็จโดยกระบวนแห่ไปยังพระราชวังสราญรมย์ (ธนาคารออมสิ น, 2545ข: 33)
เมื่อเสด็จพระราชดาเนิ นกลับประเทศไทย สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยาม
มกุฎราชกุมาร ได้ทรงเริ่ มเผยแพร่ ละครพูดให้เป็ นที่รู้จกั ในสังคมไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ทรงเริ่ มจากการ
จัดตั้งทวีปัญญาสโมสรขึ้นเมื่อพ.ศ.2447 และสร้างโรงละครเล็ก ๆ ขึ้นสาหรับการแสดงละคร
โดยเฉพาะเรี ย กว่า “โรงละครทวี ปั ญ ญา” ตั้งอยู่ใ นสวนสราญรมย์ ริ ม ถนนราชิ นี ต รงมุ ม หลัง
วัดราชประดิษฐ์ โดยทรงตั้งชื่ อคณะละครว่า “คณะศรี อยุธยารม” ในปี เดียวกันนั้นเองพระองค์
ได้ทรงร่ วมแสดงละครพูดเนื่ องในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี เรื่ อง
ปล่ อยแก่ ซึ่ งเป็ นบทละครพูดที่นายบัว วิเศษกุล ประพันธ์ถวายให้ทรงแก้ไข โดยพระองค์ได้ทรง
ร่ วมแสดงเป็ น หลวงเกียรติคุณครรชิ ต นอกจากนี้ พระองค์ทรงตั้งสโมสรและคณะละครอื่น ๆ
ขึ้นอีก เช่น ตั้งจิตรลดาสภาคารเป็ นสโมสร เมื่อพ.ศ.2456 สโมสรสมัครเล่น และสโมสรสามเหลี่ยม
เป็ นต้น คณะละครพูดที่เป็ นที่นิยมในสมัยนั้น นอกจากจะมีคณะศรี อยุธยารมซึ่ งเป็ นคณะละครที่
ทรงมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ยังมีคณะอื่น ๆ อีก เช่น คณะครู แห่ งกระทรวงธรรมการ คณะเสื อป่ า
กองเสนาหลวงรักษาพระองค์ และคณะนายทหารมหาดเล็ก เป็ นต้น (ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร, 2521:
101)
สโมสรและคณะละครที่ ทรงจัดตั้งขึ้ นนี้ นับเป็ นส่ วนสาคัญในการส่ งเสริ มงาน
ละครให้มีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มากยิง่ ขึ้น เพราะทาให้พระองค์และข้าราชบริ พารที่สนใจใน
ด้านการแสดงได้ฝึกฝนความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบตั ิดว้ ย อนึ่ งการแสดงละครใน
ระยะแรกนั้นผูแ้ สดงเป็ นชายล้วน ต่อมาใน พ.ศ.2463 พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนให้มีการแสดงเป็ น
แบบชายจริ ง หญิ ง แท้ ทั้ง นี้ พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ภาษาไทยเรื่ อ งแรกที่ ท รงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดั แสดงแบบ “ชายจริ งหญิงแท้” คือเรื่ องเจ้ าข้ า, สารวัด (บุศยารัตน์
คู่เทียม, 2550: 83) ซึ่งนับว่าเป็ นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการการแสดงละครของไทย
อนึ่ งสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร มิได้
ทรงปฏิ บตั ิ พระราชกรณี ยกิ จเกี่ ยวกับการละครอันเป็ นพระราชนิ ยมเท่านั้น แต่พระองค์ยงั ทรง
ปฏิบตั ิ ราชการแทนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านอื่ น ๆ บ่อยครั้ ง เช่ น เสด็จ
พระราชดาเนิ นตรวจราชการต่างจังหวัด ทรงเป็ นประธานในงานพิธีต่างๆ อีกทั้งพระองค์ยงั ทรง
เข้า รั บ ราชการด ารงพระยศเป็ นนายพลเอกราชองครั ก ษ์จ เรทัพ บก และทรงเป็ นผูบ้ ัง คับ การ
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และทรงเป็ นประธานคณะผูร้ ักษาพระนครเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเสด็จประพาสทวีปยุโรปครั้งที่สอง เป็ นต้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ า
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มหาวชิ ราวุธ สยามกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็ นพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ที่ 6
แห่ งกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว มี พระบรม
ราชาภิเษกเฉลิมพระราชมนเทียรตามโบราณราชประเพณี ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2453 (นันท์ทยา
ลาดวน, 2531: 123)
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น ทาให้เ ห็ นได้ว่าพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ท รงให้ก ารสนับ สนุ น กิ จ การละครพูด ตั้งแต่ ย งั ทรงเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้าฟ้ า
มหาวชิ ราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ทรงเผยแพร่ ละครพูดซึ่ งเป็ นศิลปะการแสดงรู ปแบบ
ใหม่อย่างมุ่งมัน่ เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ในสังคมไทย ควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของพระองค์
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มเทพระวรกายและทรงเอาพระทัยใส่ ของพระองค์อย่างสู งยิง่ ทั้งในด้าน
กิจการด้านการปกครองประเทศและการส่ งเสริ มศิลปะการแสดงของประเทศ
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1.3 พระราชประวัติด้านการละครพูดในช่ วงที่ทรงครองราชย์
เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้น
เถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระองค์ยงั คง
เอาพระทัยใส่ ต่อกิจการด้านการละครพูดและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้มีการเผยแพร่ ศิลปะการ
ละครพูดให้ประชาชนทุกชนชั้นได้รู้จกั ดังนั้นจึงทรงก่อตั้งโรงละคร ณ ที่ประทับของพระองค์
หลายแห่ ง เช่ น โรงละครหลวงในพระบรมมหาราชวัง บริ เ วณสวนศิ ว าลัย และโรงละคร
ณ พระราชวังพญาไท ทั้งนี้ โรงละครสองแห่ งดังกล่าวเป็ นโรงละครสาหรับผูช้ มที่เป็ นพระบรม
วงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ ทั้งยังมีโรงละครซึ่งทาด้วยไม้ใกล้บริ เวณที่ต้ งั พระที่นงั่ สามัคคี
มุขมาตย์ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่ งต่อมาโรงละครดังกล่าวได้ร้ื อโรงเพื่อ
นาพื้นที่มาสร้ างพระที่นง่ั สามัคคีมุขมาตย์ โดยเมื่อสร้างเสร็ จแล้วทรงนาพระที่น่ังดังกล่าวมาใช้
สาหรับแสดงโขน ละคร และเป็ นที่ประชุมเสื อป่ าด้วย โรงละคร ณ พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน
จัง หวัด เพชรบุ รี และโรงละครศาลาวรนาฏเวที ส ถาน ณ พระราชวังบางปะอิ น นอกจากนั้น
พระองค์ยงั ทรงก่อตั้งโรงละครบุษปะนาฏะศาลา ตั้งอยูท่ ี่ตลาดเก่า ถนนเจริ ญกรุ ง และทรงก่อตั้ง
โรงละครหลวงที่สวนมิสกวัน ซึ่งในสมัยนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเป็ นโรงละครที่มีความหรู หราที่สุด
ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อเป็ นสถานที่ชมละครสาหรับผูช้ มที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป (ทิพย์สุ
เนตร อนัมบุตร, 2521: 102) ในปั จจุบนั โรงละครหลวงสวนมิสกวันได้ถูกรื้ อและกลายเป็ นที่ต้ งั
ของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1
อนึ่ งในช่ วงเวลาที่ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสตาม
หัว เมื อ งนั้น พระองค์ไ ด้ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ค ณะศรี อ ยุธ ยารมแสดงละครพูด ให้

22
ข้าราชการและประชาชนชมเสมอ ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้การแสดงละครพูดแพร่ หลายไปในหัวเมือง
ต่าง ๆ พร้อมกับการซ้อมรบเสื อป่ า ทั้งนี้ เนื่ องจากในทุกปี เสื อป่ าจะต้องมีการแสดงละครพูดเป็ น
ประจ า ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ท าให้ ข ้า ราชการตามหั ว เมื อ งต่ า งหั ด เล่ น ละครพู ด ส าหรั บ แสดงถวาย
ทอดพระเนตร หรื อแสดงในงานนักขัตฤกษ์ของเมืองนั้น ๆ ด้วย (ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร, 2521:
102)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชหฤทัยรักในศิลปะการละคร
พูด เป็ นอย่า งยิ่ง พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ค นใกล้พระองค์ได้เรี ย นรู ้ ศิ ลปะละครพูดดัง ที่
พระองค์สนพระราชหฤทัย อีกทั้งช่วงเวลานั้นการแสดงในรู ปแบบชายจริ งหญิงแท้เริ่ มแพร่ หลาย
ดังนั้นจึงทรงพระราชทานให้พระคู่หมั้นและเจ้านายฝ่ ายในร่ วมแสดงละครด้วยบ่อยครั้ง ซึ่ งทาให้
เห็นได้ว่าพระคู่หมั้นและเจ้านายฝ่ ายในมีความสนพระทัย และมีความสามารถด้านการแสดง และ
โดยเฉพาะพระวรกัญ ญาปทาน พระองค์เ จ้า วัล ภาเทวี ซึ่ งเป็ นพระคู่ ห มั้น นั้ นได้ต ามเสด็ จ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวไปในที่ต่าง ๆ ด้วยทุกครั้ง ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้พระองค์ได้
เรี ยนรู ้ในเรื่ องของศิลปะการละครไปด้วย (เวนิสา เสนีวงศ์ฯ, 2539: 10)
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังได้พระราชทานพระวโรกาส
ให้พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลภาเทวี แสดงละครเรื่ องกลแตก ร่ วมกับพระองค์ โดยแสดง
เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม พ.ศ.2463 ณ พระราชวังพญาไท โดยพระองค์ทรงแสดงเป็ น พระเทพ
ราชเสวี และพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ทรงแสดงเป็ น พิมพา (ธนาคารออมสิ น,
2545ข: 6)
ต่อมาพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงถอนหมั้นพระวรกัญญา
ปทาน พระองค์ เ จ้ า วัล ลภาเทวี และทรงรั บ หม่ อ มเจ้ า หญิ ง วรรณวิ ม ลเป็ นพระคู่ ค รอง
ทรงพระราชทานพระนามใหม่ ใ ห้แ ก่ ห ม่ อ มเจ้า หญิ ง วรรณวิ ม ลว่า “ลัก ษมี ล าวัณ ” โดยมี พ ระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศสถาปนาเลื่อนหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัณขึ้น
เป็ นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2464 หลังจากนั้น 5 เดือน
พระองค์ก็ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อ มสถาปนาเลื่ อ นจาก “พระองค์เ จ้า ” เป็ น
“พระเจ้าวรวงศ์เธอ” (เวนิสา เสนียวงศ์ฯ, 2539: 18-19)
อนึ่ งพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า ลั ก ษมี ล าวัณ เป็ นพระขนิ ษ ฐาของ
พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ทั้งสองพระองค์เป็ นพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึ่งเป็ นเอกศิลปิ นด้านละครร้อง และได้รับ
พระสมัญญานามว่า “บิ ด าแห่ ง การละครร้ อง” พระองค์ทรงก่ อตั้งโรงละครร้ องขึ้ น ในบริ เ วณ
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ตาหนัก ที่ ประทับ โดยทรงตั้งชื่ อว่า “โรงละครปรี ดาลัย ” ซึ่ งถื อเป็ นโรงละครร้ องแห่ งแรกใน
ประเทศไทย (เวนิสา เสนียวงศ์ฯ, 2539: 17)
พระเจ้า วรวงศ์เ ธอ พระองค์เจ้าลักษมี ล าวัณ ทรงเชี่ ย วชาญด้า นการประพัน ธ์
โคลงกลอนและการวาดรู ป (เวนิ สา เสนี ยวงศ์ฯ, 2539: 11) และด้วยความชื่นชอบและเชี่ยวชาญ
ด้านศิลปะ จึงทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องพระราชหฤทัยในพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ เป็ นอย่างยิง่ และเมื่อได้มีโอกาสตรัสชวนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าลักษมี ลาวัณ ไปแสดงละครในวัง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมี ลาวัณ ก็ได้แสดง
พระอัจฉริ ยภาพด้านการแสดงอย่างโดดเด่นเป็ นที่สรรเสริ ญยกย่องทัว่ ไปในหมู่ขา้ ราชบริ พารและ
ผูช้ มการแสดง ซึ่ งมี การกล่าวว่าทรงรอบรู ้ศิลปะการแสดงอย่างลึกซึ้ งสมเป็ นศิลปิ นโดยแท้จริ ง
(เวนิสา เสนียวงศ์ฯ, 2539: 14)
พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า ลั ก ษมี ล าวัณ ได้ ส นองพระเดชพระคุ ณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการแสดงละครในบทนางเอกหลายเรื่ อง เช่น ในการ
แสดงละครพูดเรื่ องกุศโลบาย พระราชนิ พนธ์บทละครที่ทรงแปลจากภาษาต่างประเทศเรื่ อง เดอะ
รอแยล แฟมิลี่ (The Royal Family) โดยแสดงเป็ น เจ้ าหญิงแอนเจล่ า และในเรื่ องวิวาหพระสมุท
ทรงแสดงเป็ น เจ้ าหญิงอันโดรเมดา ทั้งนี้ การแสดงของพระองค์ก็เป็ นที่ประทับใจแก่ผทู ้ ี่ได้รับชม
เป็ นอย่างยิง่ (เวนิสา เสนีวงศ์ฯ, 2539: 14)
ด้ว ยเหตุ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หั ว ทรงมี ป ระสบการณ์ ด้า น
การศึกษาในต่างประเทศ พระองค์จึงทรงนาข้อดีต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับประเทศไทย โดยทรง
ส่ งเสริ มการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ทรงยกฐานะโรงเรี ยนข้าราชการ
พลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็ นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้
พระองค์ยงั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั โรงเรี ยนเพาะช่างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2456 เพื่อฝึ กหัดงานด้าน
การช่าง หัตถกรรมและพาณิ ชยกรรม อีกทั้งพระองค์ยงั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนราษฎร์ และทรงมีพระราชประสงค์จะให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
โดยทัว่ กัน พระองค์จึงทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา เพื่อเป็ นการบังคับให้เด็ก
ทุกคนที่มีอายุต้ งั แต่ 7 ปี บริ บูรณ์ เรี ยนหนังสื ออยูใ่ นโรงเรี ยนจนอายุครบ 14 ปี บริ บูรณ์ (กัญญรัตน์
เวชชศาสตร์, 2543: 9)
พระองค์ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ จัดสร้างโรงเรี ยนมหาดเล็กขึ้นเป็ นโรงเรี ยนใน
พระองค์ โดยจัดดาเนิ นการตามแบบโรงเรี ยนกินนอน (Public School) ชั้นดีของอังกฤษ ซึ่งมุ่งเน้น
การเรี ยนการสอนให้ เ ด็ ก ผู ้ช ายให้ เ ป็ นสุ ภ าพบุ รุ ษ และใช้ร ะบบให้ นั ก เรี ย นปกครองตนเอง
ซึ่ งโรงเรี ยนดังกล่าวในปั จจุบนั มีชื่อว่าโรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
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เจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์, 2543: 10)
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ น ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรง
พยายามพัฒนาในด้านการศึกษาแก่คนไทยเป็ นอย่างยิง่ สมดังที่พระองค์เคยมีพระราชดารัสเมื่อครั้ง
ดารงพระอิสริ ยยศสยามมกุฎราชกุมาร ณ ประเทศอังกฤษ ความว่า “ข้ าพเจ้ ากลับไปยังประเทศ
สยามเมื่อใด ข้ าพเจ้ าจะเป็ นไทยให้ ยงิ่ กว่ าวันทีอ่ อกเดินทางมา” เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าการจะทา
ให้คนไทยได้รับรู ้และตระหนักถึงความสาคัญของชาติไทยดังที่พระองค์ทรงรู ้สึกนั้น ต้องอาศัย
การศึ กษาในการบ่มเพาะทัศนคติ เรื่ องความสาคัญของชาติไทย ดังนั้นการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษา การจัดตั้งสถาบันการศึกษา และการใช้ละครเป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ ความรู ้ไปยัง
หัวเมืองต่าง ๆ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยให้คนไทยมีความรู ้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของ
ความเป็ นชาติมากยิง่ ขึ้น
ปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่ งคือในสมัยนั้นเป็ นยุคที่ประเทศตะวันตกหันมาสนใจ
ในทรัพยากรของประเทศในทวีปต่าง ๆ จึงเริ่ มมีการล่าอาณานิ คมเกิ ดขึ้น โดยชาติต่าง ๆ เหล่านี้
มักอ้างเหตุผลในเรื่ องความล้าหลังของชาติที่ตอ้ งตกอยู่ในอาณานิ คม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงทราบและตระหนักถึงปั ญหาข้อนี้ เป็ นอย่างดี เพราะพระองค์ได้รับรู ้แนวคิดเรื่ อง
นี้ จากการศึกษาในประเทศอังกฤษที่ผา่ นมา ดังนั้นพระองค์จึงพยายามทาทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศ
ไทยรอดพ้นจากการถูกล่าอาณานิคม จึงนามาสู่การเผยแพร่ การศึกษาให้คนไทยรู ้จกั และที่สาคัญคือ
การนาการละครพูดซึ่ งเป็ นศิลปะสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมในชาติตะวันตกมาเผยแพร่ ในชาติไทย
ทั้งนี้ ก่อนที่คนไทยจะได้รับรู ้ศิลปะการแสดงละครพูด คนไทยรู ้จกั แต่เพียงศิลปะการแสดงละคร
พันทาง ละครดึ กดาบรรพ์ ละครร้ อง และละครรา และจากที่กล่าวมานี้ จะเห็ นได้ว่าสาเหตุที่
พระองค์ทรงนาศิลปะวิทยาการในทุกสาขาเข้ามาเผยแพร่ ในสังคมไทยก็เพื่อให้สังคมไทยอ่านออก
เขียนได้ ปรับตัวเข้ากับศิลปะวิทยาการใหม่ ๆ และเพื่อให้ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็ น
ชาติที่ลา้ หลังแต่อย่างใด
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้ า อยู่ หั ว ยัง ทรงก่ อ ตั้ ง กิ จ การ
หนังสื อพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ข่าวและกระตุน้ วิถีประชาธิ ปไตย ทรงตราพระราชบัญญัติคนทาหนังสื อ
เพื่อกระตุน้ ให้คนคิดเห็นต่าง อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเผยแพร่ แนวคิดประชาธิปไตย ทรงขยาย
ทางคมนาคมสู่ หัวเมืองต่าง ๆ และทรงสนับสนุนให้เกิดเส้นทางรถไฟทั้งทางสายเหนือและสายใต้
ทรงเปลี่ยนจากการนับเวลาจากโมงยามเป็ นนาฬิกาเพื่อความเป็ นสากล ทรงตั้งคานาหน้าชื่อ และ
ทรงตั้งนามสกุล ดังเห็ นจากในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด ของพระองค์ก็มีก ารเผยแพร่ เรื่ องนี้
เพื่อให้คนไทยสามารถปรั บตัว ได้เร็ ว ขึ้ น นอกจากนั้น ในพระราชนิ พนธ์ หลายเรื่ องยัง ปรากฏ
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วัฒนธรรมตะวันตก อันเป็ นวัฒนธรรมพื้นฐานที่คนไทยควรเรี ยนรู ้เพื่อการก้าวสู่ ความเป็ นอารยะ
และเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรง
นามาเผยแพร่ ในสังคมไทยนั้นเป็ นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการตกเป็ นเป้ าของ
การล่าอาณานิคม และเป็ นส่ วนสาคัญที่ช่วยให้บา้ นเมืองเกิดการพัฒนามากยิง่ ขึ้น
ในส่ วนของงานด้านการประพันธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระปรี ช าสามารถด้า นอัก ษรศาสตร์ เ ป็ นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงพระราชนิ พนธ์ ว รรณกรรมไว้
มากกว่าหนึ่งพันเรื่ อง ทั้งพระราชนิพนธ์วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยปรากฏทั้งบทพระ
ราชนิพนธ์ที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลงานพระราชนิพนธ์มีหลายประเภท ได้แก่ โขน บท
ละคร นิ ทาน บทชวนหัว บทความ สารคดี ร้อยกรอง เทศนา และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานด้า นบทละคร ซึ่ ง พระองค์แ สดงพระอัจ ฉริ ย ภาพด้ว ยการพระราชนิ พ นธ์จ ากความคิ ด
สร้ างสรรค์แ ละจิ น ตนาการของพระองค์ รวมถึ ง ทรงแปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมภาษา
ต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้ ผลงานของพระองค์ท้ งั หมดนั้นให้ท้ งั สาระและ
ความบันเทิงแก่ผอู ้ ่านได้อย่างดีย่งิ และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ สู ง ผลงานพระราชนิ พนธ์ต่าง ๆ ของ
พระองค์น้ นั นอกจากจะทรงได้รับการยกย่องด้านวรรณศิลป์ พระองค์ก็ทรงได้รับการยกย่องว่า
ทรงเป็ นกวี ห รื อ นัก ประพัน ธ์ ที่ ใ ช้ว รรณกรรมเป็ นสื่ อ ในการอบรมสั่ง สอนและปลู ก ฝั ง ให้เ กิ ด
จิตสานึ กในเรื่ องของความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน
ด้วย ที่สาคัญก็คือนอกจากพระองค์จะทรงมี ผลงานในด้านการพระราชนิ พนธ์บทละครประเภท
ต่าง ๆ จานวนมากดังกล่าวแล้ว ผลงานในด้านการแสดงละครและจัดการแสดงละครของพระองค์
ก็มีเป็ นจานวนมากเช่นกัน อาทิ นิทราชาคริต มิตร์ แท้ พระร่ วง ปล่ อยแก่ เพื่อนตาย หัวใจนักรบ
มหาตมะ หลวงจาเนียรเดินทาง กุศโลบาย โพงพาง งดการสมรส และล่ามดี เป็ นต้น
อนึ่ งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็ นนักปราชญ์ในด้านภาษา
และหนังสื อ ทรงเป็ นผูน้ าในการใช้ภาษาไทยให้กา้ วหน้าและมีมาตรฐาน และทรงส่ งเสริ มการ
แปลวรรณกรรมจากภาษาต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ทรงส่ งเสริ มการแต่งหนังสื อไทยด้วยทรง
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสรขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2457 ทั้งนี้
งานส าคัญ ของวรรณคดี ส โมสร คื อ พิ จ ารณายกย่อ งหนัง สื อ ไทยประเภทต่ า ง ๆ ที่ แ ต่ ง ดี เ ยี่ย ม
และพระราชนิ พนธ์บทละครพูดเรื่ องหัวใจนักรบ ก็ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็ น
ยอดแห่ งบทละครพูด นอกจากนี้ พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระนลคาหลวง ของพระองค์ก็ได้รับการ
ยกย่อ งจากวรรณคดี ส โมสรให้เ ป็ นยอดแห่ ง กวี นิ พ นธ์ (นัน ท์ท ยา ล าดวน, 2531: 126) อี ก ทั้ง
พระราชนิ พนธ์บทละครเรื่ องมัทนะพาธา ยังได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็ นหนังสื อ
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แต่งดี แสดงพระปรี ชาสามารถอันสู งด้านการประพันธ์บทละครพูดคาฉันท์ ซึ่ งเป็ นคาประพันธ์ที่
แต่งเป็ นบทละครได้โดยยาก (กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์, 2554: 469)
ตลอดรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงทุ่มเท
พระวรกายเพื่อให้ประเทศไทยเจริ ญทัดเทียมอารยประเทศตะวันตก พระราชกรณี ยกิจที่เด่นที่สุด
ของพระองค์คือการส่ งเสริ มกิจการด้านการละครพูด ซึ่งจากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระองค์
ทรงสนพระราชหฤทัยในศิ ลปะการละครเป็ นอย่างยิ่ง ดังเห็ นได้จากการที่พระองค์ทรงวิจารณ์
บทละคร ทรงวิจารณ์ บทบาทของตัวละคร และวิจารณ์ การแสดง บางโอกาสก็ทรงร่ วมแสดง
รวมถึงทรงเป็ นผูจ้ ดั แสดงละครด้วย ที่สาคัญคือพระองค์ทรงพยายามเผยแพร่ ศิลปะการละครพูด
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจเนื้อหาสาระในงานละครพูด
ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ท าให้ รั ช สมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หั ว เป็ น
ยุคทองของศิลปะการละครพูดอย่างแท้จริ ง
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2. ผลงานด้ านการละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
ความสนพระราชหฤทัยในด้านการละครอย่างแท้จริ งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มี หลักฐานปรากฏในผลงานด้านการประพันธ์บทละคร การแสดง และการ
จัด แสดงละครจานวนมาก ซึ่ งจากการศึ ก ษาเอกสารต่าง ๆ ผูว้ ิ จยั ได้รวบรวมผลงานที่ ปรากฏ
การระบุถึงวันและเวลาที่พระองค์ทรงพระราชนิ พนธ์ ทรงแสดง และทรงจัดแสดงได้ ดัง ข้อมูล
ที่จะกล่าวในลาดับต่อไป ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ไม่ได้แสดงข้อมูลการจัดแสดงละครพูดพระราชนิ พนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่จดั ขึ้นโดยคณะละคร กองทหารฝ่ ายต่าง ๆ หรื อภาคส่ วน
ต่าง ๆ (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2521: 36-115 ; นันท์ทยา ลาดวน, 2531: 38 ; กัญญรัตน์
เวชชศาสตร์, 2533: 29-35 ; ธนาคารออมสิ น, 2545ก: หน้าปก-8 ; บุศยารัตน์ คู่เทียม, 2550: 76-83)
2.1 บทละครทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวพระราชนิพนธ์
พ.ศ. 2439 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่ อง Line and Rudd โดยทรงพระราช
นิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2450 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง Traitor ซึ่งเป็ นบทละครพูดที่
ทรงพระราชนิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2451 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง ความดีมีไชย
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พ.ศ. 2454 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง เพือ่ นตาย ซึ่งเป็ นบทละครพูดที่
ทรงแปลอย่างดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาอังกฤษเรื่ อง My Friend Jarlet ของ อาร์ โนลด์ โกลส
เวิร์ดที้ (Arnold Golsworthy)
พ.ศ. 2456 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครร้องเรื่ อง ตั้งจิตรคิดคลัง่
พ.ศ. 2456 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง จัดการรับเสด็จ
พ.ศ. 2456 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง หัวใจนักรบ
พ.ศ. 2457 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง หมิ่นประมาทศาล
พ.ศ. 2457 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง ต้ อนรับลูก ซึ่งเป็ นบทละครพูดที่
ทรงแปลอย่างดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2458 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง ผู้ร้ายแผลง
พ.ศ. 2458 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง บ่ วงมาร
พ.ศ. 2458 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง โพงพาง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
พ.ศ.2458
พ.ศ. 2458 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง เหลือแก้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
พ.ศ.2458
พ.ศ. 2459 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง ร.ต.ล. นนทรี ซึ่งเป็ นบทละคร
พูดที่ทรงแปลอย่างดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2459
พ.ศ. 2460 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง พระร่ วง
พ.ศ. 2460 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง หมายนา้ บ่ อหน้ า
พ.ศ. 2460 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง คดีสาคัญ ซึ่งเป็ นบทละครพูดที่
ทรงแปลอย่างดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง Un Client Serieux ของ จอร์ จ กูแตลน
(Georges Courteline) เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2460
พ.ศ. 2460 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง วิไลเลือกคู่ ซึ่งเป็ นบทละครพูดที่
ทรงแปลอย่างดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง Les Vivacités du Capitaine Tic ของ
อูแชน ลาบิช (Eugène Labiche) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2460
พ.ศ. 2460 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง ตบตา ซึ่งเป็ นบทละครพูดที่ทรง
แปลอย่างดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง La Poudre aux Yeux ของ อูแชน ลาบิช
(Eugène Labiche) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2460

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

28
พ.ศ. 2461 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง หลวงจาเนียรเดินทาง ซึ่งเป็ น
บทละครพูดที่ทรงแปลอย่างดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง Le Voyage de Monsieur
Perrichon ของ อูแชน ลาบิช (Eugène Labiche) เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2461
พ.ศ. 2463 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครร้องเรื่ อง ศกุนตลา
พ.ศ. 2463 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง ขนมสมนา้ ยา
พ.ศ. 2463 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง งดการสมรส
พ.ศ. 2463 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง หาโล่ ห์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.
2463
พ.ศ. 2463 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง กลแตก เมื่อวันที่ 14 กันยายน
พ.ศ.2463
พ.ศ. 2464 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง กุศโลบาย ซึ่งเป็ นบทละครพูดที่
ทรงแปลจากบทละครพูดภาษาอังกฤษเรื่ อง A Royal Family ของ โรเบิร์ต มาร์ แชล (Robert
Marshell)
พ.ศ. 2464 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง ตามใจท่ าน ซึ่งเป็ นบทละครพูด
ที่ทรงแปลจากบทละครพูดภาษาอังกฤษเรื่ อง As You Like It ของ วิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ (William
Shakespeare) เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2464
พ.ศ. 2464 ทรงพระราชนิ พนธ์บทละครพูดเรื่ อง เสี ยสละ ระหว่างวันที่ 28
เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2464
พ.ศ. 2465 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง เสื อเถ้ า เมื่อวันที่ 11 เมษายน
พ.ศ.2465
พ.ศ. 2465 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง โรมิโอจูเลียต ซึ่งเป็ นบทละคร
พูดที่ทรงแปลจากบทละครพูดภาษาอังกฤษเรื่ อง Romeo and Juliet ของ วิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์
(William Shakespeare) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2465
พ.ศ. 2466 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง ฉวยอานาจ
พ.ศ. 2466 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง มัทนะพาธา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ.2463
พ.ศ. 2467 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครร้องเรื่ อง พระร่ วง
พ.ศ. 2467 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครร้องเรื่ อง ท้ าวแสนปม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

29
พ.ศ. 2468 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่ อง หนังเสื อ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ.2468
ผลงานที่ เป็ นบทพระราชนิ พ นธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมี
จานวนมากกว่าที่ผวู ้ ิจยั ได้ระบุไว้ตามข้อมูลข้างต้นอีกมาก ไม่ว่าจะเป็ นบทละครรา บทละครร้อง
บทละครสังคีต บทละครพูดภาษาไทย บทละครพูดที่ทรงแปลจากภาษาต่างประเทศ และบทละคร
ที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็ นภาษาต่างประเทศ แต่ผวู ้ ิจยั ไม่พบเอกสารที่ระบุวนั และเวลาที่ทรงพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่ องอื่น ๆ ไว้ อนึ่งพระราชนิพนธ์บทละครหลายเรื่ องเป็ นพระราชนิพนธ์ที่โดดเด่น
และมีชื่อเสี ยง เช่น ฟอกไม่ ขาว พระเกียรติรถ ท้ าวแสนปม วิวาหพระสมุท ตามใจท่ าน หนาม
ยอกเอาหนามบ่ ง เวนิสวานิช ล่ามดี เจ้ าคุณเจ้ าชู้ และมิตร์ แท้ เป็ นต้น
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2.2 ละครทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวทรงแสดง
พ.ศ. 2435 ทรงแสดง ตาโบล วิวังต์ ในเรื่ อง นิทราชาคริ ต พระราชนิ พนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยทรงรับบทเป็ น พระนางโซบิเด
พ.ศ. 2436 หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล สันนิ ษฐานว่าทรงแสดง จับระบา ในงาน
เฉลิมพระชนมายุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิรุณหิ ศ
พ.ศ. 2439 ขณะที่มีพระชนมายุ 16 พรรษา พระองค์ทรงแสดงละครเรื่ อง Line
and Rudd ขณะประทับที่แอสค็อต (Ascot)
พ.ศ. 2440 ทรงแสดงละครเรื่ อง มิตร์ แท้ (My Friend Jarlet) ของ อาร์ โนลด์
โกลสเวิร์ดตี้ (Arnold Golsworthy) และ อี.บี. นอร์ แมน (E.B. Norman) ในการรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดาเนิ นที่ทวีปยุโรป
ครั้งแรก ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2440 โดยทรงแสดง
เป็ นตัวละครหญิงชื่อ มารี เลอรูซ์ (Marie Leroux)
พ.ศ. 2445 ทรงแสดงละครเรื่ อง In Honour Bound ของ ซิ ดนี่ย์ ลูซี่ กรุ นดี้
(Sydney Lucy Grundy) โดยทรงแสดงเป็ น ฟิ ลลิป เกรแฮม (Philip Graham) ที่พระตาหนัก
เวสบูรี่ คอร์ท (Westbury Court) เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม พ.ศ.2445
พ.ศ. 2445 ทรงแสดงเรื่ อง The King’s Command ของ คาร์ ตนั เอช. เทอรริ ส
(Carlton H. Terris) เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม พ.ศ.2445 โดยทรงแสดงเป็ น ฟรองซัว ดั๊ก เดอ
มอร์ บิฮัน (François Duc de Morbihan) ที่พระตาหนัก เวสบูรี่ คอร์ท (Westbury Court)
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พ.ศ. 2449 ทรงแสดงละครเรื่ อง ปล่ อยแก่ โดยทรงแสดงเป็ น หลวงเกียรติคุณฯ
ซึ่งนับเป็ นการทรงแสดงละครร่ วมกับข้าราชบริ พารเป็ นครั้งแรกในประเทศสยาม
พ.ศ. 2459 ทรงแสดงละครเรื่ อง วิวาหพระสมุท โดยทรงแสดงเป็ น นายนาวาเอก
เอ็ดเวอร์ ด ไลออน เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ.2459
พ.ศ. 2459 ทรงแสดงละครเรื่ อง บ่ วงมาร ที่สวนศิวาลัย โดยทรงแสดงเป็ น
นายพลโทพระยาพิไชยรณฤทธิ์
พ.ศ. 2456 ทรงแสดงละครเรื่ อง หัวใจนักรบ โดยทรงแสดงเป็ น นายหมวดเอก
หลวงมณีราษฎร์ บารุง
พ.ศ. 2460 ทรงแสดงละครเรื่ อง ต้ อนรั บลูก ณ สวนศิ ลาวัย โดยทรงแสดงเป็ น
นายอา่
พ.ศ. 2460 ทรงแสดงละครเรื่ อง ล่ ามดี โดยทรงแสดงเป็ น ยอน สมิท เนื่ องใน
โอกาสวันขึ้นปี ใหม่
พ.ศ. 2460 ทรงแสดง ดัมบ์ แครมโบ (ละครปริศนา) อยูใ่ นผูแ้ สดงฝ่ าย ก. และทรง
แสดงเป็ น หั วหน้ าบ่ อนการพนั น เมื่ อวันที่ 11 กันยายน ถึ ง วันที่ 3 ตุ ลาคม พ.ศ.2460 ณ ศาลา
วรนาฏเวทีสถาน พระราชวังบางปะอิน
พ.ศ. 2460 ทรงแสดงละครเรื่ อง พระร่ วง (คากลอน) โดยทรงแสดงเป็ นนายมั่น
ปื นยาว
พ.ศ. 2460 ทรงแสดงละครเรื่ อง หมายน้าบ่ อ หน้ า ณ สวนศิ ว าลัย เมื่ อวันที่ 19
ธันวาคม พ.ศ.2460 โดยทรงแสดงเป็ น หลวงประจงจัดอักษร ในโอกาสพระราชทานเลี้ยงสมาชิก
จิตรลดาสภาคาร
พ.ศ. 2461 ทรงแสดงละครเรื่ อ งหลวงจ าเนี ย รเดิ น ทาง โดยทรงแสดงเป็ น
หลวงจาเนียรวานิช
พ.ศ. 2463 ทรงแสดงละครเรื่ อง เนตรพระอิศวร ณ ค่ายหลวงโพธาราม เมื่อวันที่
16-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2463 โดยทรงแสดงเป็ น เยมส์ วิลสั น
พ.ศ. 2463 ทรงแสดงละครเรื่ อง กลแตก ณ วังพญาไท เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม
พ.ศ.2463 โดยทรงแสดงเป็ น พระเทพราชเสวี และพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีทรง
แสดงเป็ น พิมพา การแสดงครั้งนี้เป็ นการแสดงเพื่อเก็บเงินซื้อเสื อป่ า
พ.ศ. 2463 ทรงแสดงละครเรื่ อง เจ้ าข้ า, สารวัด! ณ พระราชวังพญาไท โดยทรง
แสดงเป็ น ร.อ.บุญธรรม ธรรมโยธิน นายทหารประจากรมทหารบกราบที่ 22
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พ.ศ. 2463 ทรงแสดงละครเรื่ อง หัวใจนักรบ โดยทรงแสดงเป็ น นายหมวดเอก
หลวงมณีราษฎร์ บารุง
พ.ศ. 2463 ทรงแสดงละครเรื่ อง โพงพาง ที่ พ ระราชวัง พญาไท เมื่ อ วัน ที่ 6-7
พฤศจิกายน พ.ศ.2463 โดยทรงแสดงเป็ น นายพลเรือโทพระยาสมุทโยธิน ซึ่งในการแสดงครั้งนี้
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวีและหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัณ แสดงเป็ น
คุณหญิงสมุทโยธิน และ นางสาวสายหยุด สมุททานนท์
พ.ศ. 2464 ทรงแสดงละครเรื่ อ ง มิ ต ร์ แ ท้ ที่ พ ระราชวัง สนามจัน ทร์ เมื่ อ วัน ที่
11 มี นาคม พ.ศ.2464 โดยทรงแสดงเป็ น เอมิล ยาร์ เลต์ การแสดงครั้ งนี้ เป็ นการแสดงโดยมี
พระราชประสงค์เก็บเงินบารุ งวัดเสนหา จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2464 ทรงแสดงละคร กลแตก ที่พระราชวังปางปะอิน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ.2464 โดยทรงแสดงเป็ น หลวงสิ ทธิ์ศุภการ การแสดงครั้ งนี้ เก็บเงิ นเพื่อบารุ งเสื อป่ ารั กษา
ดินแดนอยุธยา
พ.ศ. 2466 ทรงแสดงละครเรื่ อง ผิดวินัย ณ ค่ายหลวงหาดเจ้าสาราญ เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ.2466 โดยทรงแสดงเป็ น มองซิเออร์ มาร์ นิเยร์
พ.ศ. 2467 ทรงแสดงละครเรื่ อง พระร่ วง โดยทรงแสดงเป็ น นายมั่น ปื นยาว
พ.ศ. 2468 ทรงแสดงละครเรื่ อง วิวาหพระสมุ ท โดยทรงแสดงเป็ น ท้ าวมิดัส
ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เมื่อวันที่ 23 และวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2468
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2.3 ละครทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวทรงจัดแสดง
พ.ศ. 2438 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง Miss Honeybone ขณะประทับที่แอสค็อต
(Ascot)
พ.ศ. 2454 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง เพือ่ นตาย ที่พระราชวังสนามจันทร์
พ.ศ. 2456 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง หัวใจนักรบ
พ.ศ. 2457 ทรงจัด แสดงละครเรื่ อง มหาตมะ ในงานเลี้ ยงสมาชิ ก สโมสร
สามเหลี่ยม
พ.ศ. 2458 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง หนามยอกเอาหนามบ่ ง ในงานประจาปี ของ
จิตรลดาสภาคาร เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2458 โดยทรงแสดงเป็ น สปี ลมันน์
พ.ศ. 2459 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง วิวาหพระสมุท
พ.ศ. 2459 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง บ่ วงมาร ที่สวนศิวาลัย เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม
พ.ศ.2459
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พ.ศ. 2449 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง เห็นแก่ ลูก ถวายสมเด็จพระพันปี หลวง
ซึ่งทอดพระเนตร ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ เรื่ องนี้ ทรงย่อเรื่ องเป็ นภาษาอังกฤษ พระราชทาน
ชื่อว่า “For His Child” เป็ นบทละครชุดแรกที่มีแสดงในประเทศไทยที่มีเนื้ อหาแสดงให้เห็นถึง
ความรักอันยิง่ ใหญ่ของบิดาที่มีต่อบุตร
พ.ศ. 2452
ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง ปล่ อยแก่ ที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
ในวโรกาสเสด็จประพาสหัวเมืองปั กษ์ใต้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ร.ศ.128
พ.ศ. 2460 ทรงจัด แสดงละครเรื่ อ ง หมายน้ า บ่ อ หน้ า ที่ ส วนศิ ว าลัย เมื่ อ วัน ที่
19 ธันวาคม พ.ศ.2460 ในโอกาสพระราชทานเลี้ยงสมาชิกจิตรลดาสภาคาร
พ.ศ. 2461 ทรงจัดแสดงละครพูดเรื่ อง ล่ามดี เพื่อเก็บเงินปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย ์
ทั้งนี้ทรงจัดแสดงเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2461
พ.ศ. 2463 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง โพงพาง ที่พระราชวังสนามจันทร์
พ.ศ. 2463 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง งดการสมรส ที่พระราชวังสนามจันทร์
พ.ศ. 2463 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง เจ้ าข้ า, สารวัด! ที่พระราชวังพญาไท โดยเป็ น
การแสดงละครพูดครั้ งแรกที่ ทรงโปรดให้จดั แสดงแบบ “ชายจริ งหญิ งแท้” จัดแสดงเมื่อวันที่
6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2463
พ.ศ. 2463 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง เจ้ าข้ า, สารวัด! ที่พระราชวังสนามจันทร์
พ.ศ. 2463 ทรงจัด แสดงละครเรื่ อ ง ขนมสมน้า ยา ที่ พ ระราชวัง สนามจัน ทร์
เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2463
พ.ศ. 2464 ทรงจัด แสดงละครเรื่ อ ง หาผั ว ให้ เ มี ย ที่ พ ระราชวัง สนามจัน ทร์
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2464
พ.ศ. 2464 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง มิตร์ แท้ ที่พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่
11 มีนาคม พ.ศ.2464
พ.ศ. 2465 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง เสื อเถ้ า ที่พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ.2465 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเก็บเงินซื้อปื นให้เสื อป่ า
พ.ศ. 2465 ทรงจัดแสดงละครเรื่ อง เสื อเถ้ า ที่พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่
9-11 ธันวาคม พ.ศ.2465 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเก็บเงินบารุ งโรงเรี ยนราชินี จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2467 ทรงจัด แสดงละครเรื่ อง แก้ แ ค้ น ณ พระที่ น่ั ง นงคราญสโมสร
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2467 ซึ่ งเป็ นงานฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ของ
สมเด็จพระศรี สวริ นทราบรมราชเทวี พระมาตุฉาเจ้า
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จากผลงานด้านการพระราชนิ พนธ์บทละครพูด การแสดง และการจัดแสดงละคร
ดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวข้างต้นนั้น นับว่าเป็ นหลักฐานสาคัญที่ทาให้
เห็ นว่าพระองค์เป็ นผูม้ ีความสนพระราชหฤทัยด้านการละครเป็ นอย่างยิ่ง ทรงให้การสนับสนุ น
กิ จ การละครอย่า งต่ อเนื่ อ งมาเป็ นล าดับ และทรงพยายามทุ กวิ ถี ท างที่ จะท าให้ง านด้า นละคร
ในประเทศไทยเจริ ญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ความมีพระราชหฤทัยที่รักและทรงมี ประสบการณ์ สูง
เกี่ยวกับงานด้านนี้ ทาให้พระองค์สามารถสร้างสรรค์บทละครพูดและเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญด้าน
การละครพูด เป็ นอย่า งยิ่ง ซึ่ ง สะท้อ นให้เ ห็ น ความมี พระอัจฉริ ย ภาพของพระองค์ท้ งั ด้า นการ
สร้างสรรค์บทพระราชนิ พนธ์ การแสดง และการจัดแสดงละครพูด ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึงทรง
ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็ นบิดาแห่ งการละครพูด อันทาให้กล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงเป็ นเอตทัคคะในด้านของศิ ลปะการละครอย่างแท้จ ริ ง และในรั ชสมัย ของ
พระองค์น้ ันถือได้ว่าเป็ นยุคทองของละครพูด ดังปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจต่อละคร
ประเภทนี้ เป็ นอย่า งมาก ทั้ง นี้ การแสดงละครในรั ช สมัย ของพระองค์น้ ัน มิ ไ ด้มุ่ ง เพี ย งความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น แต่พระองค์ยงั ทรงเป็ นนักประพันธ์พระองค์แรกในประเทศไทยที่ใช้
บทละครเป็ นสื่ อในการสร้ างสรรค์ให้เกิ ดประโยชน์หลาย ๆ ด้าน เช่ น ด้านเหตุการณ์ บา้ นเมือง
ความคิด วัฒนธรรม และเป็ นสื่ อที่ช่วยอบรมจิตใจของประชาชนไปพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ การ
ที่ ทรงจัด ให้มีการแสดงละครอยู่เสมอยังก่ อให้เกิ ด ประโยชน์ ในกิ จการกุศลด้านต่าง ๆ ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง ดังนั้นละครในยุคของพระองค์จึงมิได้เป็ นศิลปะการแสดงที่มุ่งเพียง
ความบันเทิงเท่านั้น แต่เป็ นสิ่ งที่ช่วยสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของพระองค์อีกด้วย
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3. การเผยแพร่ และการจัดแสดงละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรง
สร้ างสรรค์ จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นับว่าเป็ นยุคทองแห่ งศิลปะ
การละครพูด เพราะพระองค์ทรงสนับสนุนกิจการด้านละครพูด และอีกประการหนึ่ งคือละครพูด
เป็ นศิลปะการแสดงที่ รูปแบบใหม่สังคมไทยสมัยนั้น ประชาชนจึงให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
พระองค์ทรงใช้ประโยชน์จากการแสดงละครพูดหลายประการ เช่น เพื่อความบันเทิง เพื่ออบรม
จิตใจประชาชนให้รู้จกั รักชาติบา้ นเมือง และใช้การแสดงเพื่อบารุ งการกุศลต่าง ๆ ทั้งนี้ พระราช
นิ พนธ์บทละครในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสามารถแบ่งได้หลายประเภท ได้แก่
บทละครพูดร้อยแก้วที่ทรงพระราชนิพนธ์ดว้ ยจินตนาการของพระองค์เอง บทละครพูดภาษาไทย
ที่ทรงแปลหรื อดัดแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษ บทละครพูดภาษาไทยที่ทรงแปลหรื อดัดแปลง
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จากบทละครภาษาฝรั่งเศส บทละครพูดที่ทรงพระราชนิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ บทละครที่ทรง
พระราชนิ พนธ์เป็ นภาษาฝรั่งเศส บทละครพูดคาฉันท์ บทละครพูดคากลอน บทละครพูดสลับลา
บทละครสั ง คี ต บทละครร้ อ ง บทละครร า โขน บทละครดึ ก ดาบรรพ์ และบทละครเบิ ก โรง
(ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร, 2519: 36)
บทละครประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงแปลและดัดแปลงบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาไทยรวม 10 เรื่ อง ซึ่ งได้สะท้อนให้เห็น
พระอัจฉริ ยภาพด้านภาษาฝรั่งเศสและด้านความเข้าใจในการสร้างสรรค์พระราชนิ พนธ์บทละคร
พูดจากภาษาต่างประเทศให้เป็ นภาษาไทยของพระองค์ ทั้งนี้ ผลงานพระราชนิ พนธ์บทละครพูดที่
ทรงแปลและดัด แปลงจากบทละครพูด ภาษาฝรั่ ง เศสเป็ นบทละครพูด ภาษาไทย ได้แ ก่ เ รื่ อ ง
เกินต้ องการ หมอจาเป็ น ล่ ามดี คดีสาคัญ วิไลเลือกคู่ ตบตา หลวงจาเนียรเดินทาง ตั๊กแตน
เกียรติยศญีป่ ุ่ น และร.ต.ล.นนทรี
อนึ่งนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูด
พระองค์ก็ทรงพยายามทาให้คนในสังคมไทยในขณะนั้นได้รับรสแห่ งศิลปะการละครรู ปแบบใหม่
ด้วยการที่ทรงจัดแสดงละครพูดที่พระองค์พระราชนิพนธ์ เมื่อคนในสังคมได้รู้จกั และเข้าถึงศิลปะ
การละครพูดแล้วก็เริ่ มมี การนาพระราชนิ พนธ์บทละครพูดมาจัดแสดงตามโอกาสต่าง ๆ ซึ่ งใน
รัชสมัยของพระองค์จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั คงปรากฏการนาพระราชนิพนธ์บทละครพูดของพระองค์มา
จัดแสดงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นบทละครพูดที่ทรงพระราชนิ พนธ์ดว้ ยจินตนาการของพระองค์เอง
และบทละครพูดภาษาไทยที่ทรงแปลหรื อแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
ในส่ ว นของบทละครพูด ที่ พ ระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงแปลและ
ดัดแปลงจากบทละครภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งมีจานวน 10 เรื่ องดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น ส่ วนใหญ่เป็ น
พระราชนิ พนธ์บทละครสุ ขนาฏกรรมหรื อที่เรี ยกว่าบทละครพูดชวนหัว ได้แก่เรื่ อง เกินต้ องการ
หมอจาเป็ น ล่ ามดี คดีสาคัญ วิไลเลือกคู่ ตบตา และหลวงจาเนียรเดินทาง ส่ วนพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดเรื่ องตั๊กแตน เกียรติยศญี่ปุ่น และร.ต.ล. นนทรี มิใช่ บทละครพูดประเภทชวนหัว
ในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั จึงนาเสนอเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ และการจัดแสดงละครพูดชวนหัวที่ทรง
แปลอย่างดัดแปลงจากบทละครภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
3.1 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดเรื่องเกินต้ องการ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ร.ศ.129 (พ.ศ.2454) คณะละครสราญรมย์จดั แสดง
ละครพูดเรื่ องเกินต้ องการ ที่โรงละครทวีปัญญาสโมสร ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ (หม่อมหลวง
ปิ่ น มาลากุล, 2521: 82)
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3.2 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดเรื่องหมอจาเป็ น
ในต้นปี พ.ศ.2457 มีการแสดงละครพูดพระราชนิ พนธ์ใ นพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่ องหมอจาเป็ น ในงานเลี้ยงสโมสรสามเหลี่ยมเวรพระยาประสิ ทธิ์ ศุภการ
ซึ่ งหม่ อ มหลวงปิ่ น มาลากุ ล สั น นิ ษ ฐานว่ า จะมิ ใ ช่ ก ารแสดงละครพู ด เรื่ องนี้ เป็ นครั้ งแรก
(หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2518: 213)
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2460 ทหารรักษาวัง กองพัน 3 จัดแสดงละครพูดเรื่ อง
หมอจ าเป็ น ถวายทอดพระเนตรในโอกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หั ว เสด็ จ
พระราชดาเนินเยีย่ มโรงทหาร ณ สวนราชฤดี จังหวัดนครศรี ธรรมราช (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล,
2518: 213)
เมื่ อเดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ.2469
โรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ สเตี ย นขอพระบรม
ราชานุ ญาตจัด แสดงละครพูด พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่ อง
หมอจาเป็ น (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2521: 81)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ประสานมิตร) จัดแสดงละครพูด พระราชนิ พนธ์
ในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่หั ว เรื่ อ งหมอจ าเป็ น เนื่ อ งในวโรกาสเฉลิ ม ฉลอง
พระบรมราชสมภพครบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (หม่อมหลวงปิ่ น
มาลากุล, 2526: 248)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

3.3 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดเรื่องล่ามดี
เมื่อ พ.ศ.2460 จัดแสดงละครพูดเรื่ องล่ ามดี เป็ นครั้งแรกที่สวนศิวาลัยเนื่ องใน
วันขึ้นปี ใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแสดงเป็ น ยอน สมิท (John Smith)
ที่พดู ภาษาไทยไม่ได้ (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2521: 83)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2460 นักเรี ยนโรงเรี ยนมหาดเล็กหลวงแสดงละครพูด
เรื่ อง ล่ามดี ถวายทอดพระเนตรที่โรงเรี ยน (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2521: 83)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2460 มีการจัดแสดงละครพูดเรื่ องล่ ามดี ที่จงั หวัดภูเก็ต
(หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2518: 225)
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2460 มีการจัดแสดงละครพูดเรื่ องล่ ามดี ที่ จังหวัด
นครศรี ธรรมราช (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2518: 225)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงจัด
แสดงละครพูดเรื่ องล่ามดี เพื่อเก็บเงินปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย ์ (นันท์ทยา ลาดวน, 2531: 38)
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เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั งานวันเทวาลัยราฦก รวมพลคนอักษรฯ ขึ้น เพื่อจัดหาทุนสมทบ
มูลนิ ธิมหาจักรี สิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแสดงละคร
พูดพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 เรื่ องล่ามดี (อักษรจุฬาฯ ส่ งล่ามดี สร้างฝันคนรักละคร, 2555)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน-3 พฤษภาคม พ.ศ.2551 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร มูลนิธิมหาจักรี สิรินธร
เพื่ อ คณะอัก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ร่ ว มกับ ส านัก งานคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (กทช.) จัดแสดงละครพูดเรื่ องล่ ามดี
จากบทพระราชนิ พนธ์แปล
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กากับการแสดงโดย สดใส พันธุมโกมล นพมาส
แววหงส์ และดารกา วงศ์ศิริ (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอเรื่ องล่ามดี, 2555)
เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน พ.ศ.2556 โรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัยจัดแสดงละครพูด
พระราชนิ พนธ์รัชกาลที่ 6 เรื่ องล่ ามดี
ณ โรงละครสดใส พันธุ มโกมล คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.4 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดเรื่องคดีสาคัญ
เมื่อ พ.ศ.2460 สมาชิ กเสื อป่ ากรมม้าหลวงรักษาพระองค์จดั แสดงละครพูดเรื่ อง
คดีสาคัญ ที่ค่ายหลวงบ้านโป่ ง (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2518: 266)
3.5 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดเรื่องวิไลเลือกคู่*
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2461 คณะเสื อป่ ากองเสนาหลวงรักษาพระองค์จดั
แสดงละครพูดเรื่ องวิไลเลือกคู่ ที่พระราชวังสนามจันทร์เพื่อเก็บเงินปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย ์ โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแสดงเป็ นนายดิศ ฉมังคิด (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล,
2521: 86)
เมื่ อเดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ.2472
โรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ สเตี ย นขอพระบรม
ราชานุ ญาติ จดั แสดงละครพูดจากพระราชนิ พนธ์ใ นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่ อง
วิไลเลือกคู่ (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2518: 261)

*

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ชื่อเรื่ องว่า “วิไลยเลือกคู่” แต่ต่อมามีการ
ปรับเปลี่ยนการสะกดเป็ น “วิไลเลือกคู่”
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เมื่ อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2517 มหาวิ ทยาลัย ศิ ลปากรจัดแสดงละครพูดเรื่ อง
วิไลเลือกคู่ (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2518: 261)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 คณะละครสมัครเล่นทับแก้ว มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร จัด แสดงละครพูด เรื่ อ งวิ ไ ลเลือ กคู่ เนื่ อ งในวัน สมเด็ จ พระมหาธี ร ราชเจ้า ประจ าปี
พ.ศ.2550 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550: 151)
เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เรื่ องวิไลเลือกคู่ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร (เชิญชมละครเวทีไอซีทีศิลปากรเรื่ อง
วิไลเลือกคู่, 2555)
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3.6 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดเรื่องตบตา
เมื่อ พ.ศ.2518 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม จัดแสดง
ละครพูดเรื่ องตบตา ที่โรงละครแห่งชาติมุขตะวันออก (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล, 2521: 87)
เมื่อ พ.ศ.2519 คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการละครพูดกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรร่ วมกันจัดแสดงละครพูดเรื่ องตบตา ที่โรงละครแห่ งชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเก็บเงิน
ตั้งกองทุนบูรณะพระตาหนักทับขวัญ (พระตาหนักทับขวัญ, 2555)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 คณะละครสมัครเล่นทับแก้ว มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จัดแสดงละครพูดเรื่ องตบตา เนื่ องในวันสมเด็จพระมหาธี รราชเจ้า ประจาปี พ.ศ.2553
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553: 147)
3.7 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดเรื่องหลวงจาเนียรเดินทาง
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2461 เสื อป่ ากรมพรานหลวงรักษาพระองค์จดั แสดง
ละครพูดพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง
ที่พระราชวังสนามจันทร์ โดยมีหลวงประสาทนนทวิท แสดงเป็ นหลวงจาเนียรวานิช (หม่อมหลวง
ปิ่ น มาลากุล, 2518: 265)
เมื่ อ พ.ศ.2462 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงแสดงเป็ น
หลวงจาเนียรวานิช ในการแสดงละครพูดเรื่ อง หลวงจาเนียรเดินทาง (ธนาคารออมสิ น, 2545ข: 2)
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เมื่อวันที่ 25-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2463 มีการจัดแสดงละครพูดพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่ องหลวงจาเนี ยรเดินทาง เพื่อเก็บเงิ น ซื้ อปื นให้กับ
กองเสื อป่ า (นันท์ทยา ลาดวน, 2531: 38)
เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ.2553 โรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัยจัดแสดงละครพูด
พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง เนื่ องในงาน
ละครประจาปี ณ โรงละครโรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย (กิจกรรมละคร, 2555)
อนึ่ งนอกจากการจัด แสดงละครพู ด พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ที่ ท รงแปลอย่า ง
ดัดแปลงจากบทละครภาษาฝรั่งเศสดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ปั จจุบนั ยังมีการนาพระราชนิ พนธ์
บทละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงอย่างต่อเนื่ อง การเผยแพร่ และ
การจัด แสดงละครพูด พระราชนิ พ นธ์ข องพระองค์ จึ ง มี มาตั้ง แต่ ใ นรั ช สมัย ของพระองค์จ นถึ ง
ปัจจุบนั ซึ่งทาให้เห็นได้วา่ พระองค์ทรงเป็ นผูม้ ีความสนพระราชหฤทัย และสนับสนุนงานในด้าน
นี้ มาเป็ นลาดับอย่างแท้จริ งและทรงพยายามหาวิธีการต่าง ๆ และนาประสบการณ์ ที่ทรงเรี ยนรู ้
ในขณะที่ ทรงศึ กษาวิชาการ ณ ต่างประเทศมาปรั บประยุกต์ให้งานละครในประเทศไทยมี การ
พัฒนาไปตามความเหมาะกับยุคสมัย โดยทรงเผยแพร่ ให้ท้ งั คนใกล้ชิดและคนในสังคมได้รับรู ้และ
ตื่นตัวกับศิลปะการละครพูดที่ในสมัยนั้นกาลังได้รับความนิ ยมในชาติตะวันตก ทั้งนี้ พระองค์ได้
ทรงสอดแทรกความรู ้ ด้า นวัฒ นธรรม ด้า นการปกครอง รวมถึ ง ข้อ คิ ด ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ไว้ใ น
บทละครพูดที่ ทรงสร้ างสรรค์ข้ ึนอย่างแยบคาย ดังนั้นบทละครพูดชวนหัวของพระองค์จึ งเป็ น
สื่ อในการอบรมสั่งสอนประชาชนด้วย ด้วยเหตุน้ ี จึงส่ งผลให้การละครไทยเจริ ญก้าวหน้าทัดเทียม
นานาอารยประเทศ นอกจากนี้ การที่ทรงนาละครพูดมาเผยแพร่ ในประเทศไทยจนเป็ นที่รู้จกั อย่าง
กว้างขวางนั้น ทาให้ก ล่ าวได้ว่า กิ จ การละครพูด นั้นเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการพัฒนาบ้านเมื องให้
ก้าวไปสู่ ความเป็ นสากลและมีความเจริ ญทัดเทียมนานาอารยประเทศ และการที่มีการสื บทอดและ
จัดแสดงละครพูดพระราชนิ พนธ์ของพระองค์มาตราบถึ งปั จจุ บนั ก็เป็ นสิ่ งที่ สะท้อนให้เห็ นถึ ง
พระอัจฉริ ยภาพอันสู งส่ งทั้งทางด้านวรรณกรรมและด้านการละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เป็ นอย่างดียง่ิ
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บทที่ 3
วิเคราะห์ องค์ ประกอบของเรื่อง
การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของเรื่ อ งจากพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรรมภาษาฝรั่งเศส
ในบทนี้ เป็ นการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรรมภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็ นต้นฉบับ
ซึ่ ง ผูว้ ิ จ ัย จะขอกล่ า วถึ ง ความรู ้ เ กี่ ย วกับองค์ป ระกอบของเรื่ อง ซึ่ ง ได้แ ก่ โครงเรื่ อ ง แก่ น เรื่ อ ง
ตัวละคร ฉากและสถานที่ ก่อนที่จะวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบในหัวข้อดังกล่าวตามลําดับ ดังนี้
1. โครงเรื่ อ ง (Plot) หมายถึ ง การผูก เค้าโครงเรื่ องหรื อการสร้ า งเรื่ อ งคร่ าว ๆ เป็ น
แนวทางให้แต่งเนื้ อเรื่ องตามเค้าโครงนั้น เจือ สตะเวทิน กล่าวถึงโครงเรื่ องว่า คือ “กลวิธีแห่ งการ
สร้างนิ ยายให้สนุ ก โดยมีขอ้ ขัดแย้งกันระหว่างตัวละคร และต้องจบลงด้วยผลอย่างใดอย่างหนึ่ ง”
กระแสร์ มาลยาภรณ์ เขียนไว้ว่า “โครงเรื่ องจะต้องมีความขัดแย้งกันอยู่ แล้วจึงไปถึงจุดสุ ดยอด”
โครงเรื่ องในบทละครหรื อเรื่ องเล่ าได้แ ก่ โครงสร้ างของบทบาทหรื อนาฏการ (actions) ซึ่ งจัด
ระเบียบไว้ให้บรรลุผลกระทบทางด้านอารมณ์สะเทือนใจและด้านศิลปะ โครงเรื่ องมีอยูห่ ลายแบบ
บางโครงเรื่ องมีจุดประสงค์จะแสดงผลกระทบทางสุ ขนาฏกรรม โรมานซ์ หรื อล้อเลียน แต่ละ
ประเภทจะมีกระสวนของโครงเรื่ องอีกหลายรู ปแบบ อาจจะเป็ นแบบสําหรับบทละครหรื อเรื่ องเล่า
โดยเขียนเป็ นร้อยกรองหรื อร้อยแก้วก็ได้ (สุ ดารัตน์ เสรี วตั น์, 2520: 10) ทั้งนี้ องค์ประกอบสําคัญที่
จะทําให้ละครเวทีมีความสมบูรณ์มากที่สุดคือโครงเรื่ อง เพราะถ้าโครงเรื่ องมีความน่ าสนใจก็จะ
ช่วยให้ผอู ้ ่านและผูช้ มเกิดอรรถรสมากยิง่ ขึ้น
อริ สโตเติล นักปราชญ์ชาวกรี ก ได้เขียนหนังสื อ เรื่ อง Poetics ซึ่ งเป็ นตําราเกี่ยวกับ
การละครที่มีอิทธิ พลต่อละครทุกยุคสมัย โดยอริ สโตเติลได้กาํ หนดองค์ประกอบของบทละครไว้
หลายประการ ทั้งนี้ ในส่ วนของโครงเรื่ องอริ สโตเติลได้อธิ บายไว้ว่า (อ้างถึงใน เด่นดวง พุ่มศิริ,
2527: 35) โครงเรื่ อง (Plot) เป็ นกระบวนการของบทละครที่ไม่ได้เป็ นเพียงแนวเนื้ อเรื่ องเท่านั้น
แต่ เ ป็ นระบบที่ ผูก พัน กัน อย่า งมี เ หตุ ผ ลต่ อ เนื่ อ งตั้ง แต่ ต ้น จนจบ และด้ว ยเหตุ ที่ โ ครงเรื่ อ งได้
เรี ยบเรี ยงเหตุแห่ งการกระทําและอาการไว้เป็ นลําดับ จึง ทําให้อารมณ์ของละครพัฒนาขึ้นจนถึง
จุดสูงสุ ดของเรื่ อง ซึ่งจะทําให้ผชู ้ มเข้าใจจุดมุ่งหมายของผูท้ าํ ละครได้ชดั เจน ขั้นตอนของการสร้าง
โครงเรื่ องที่สาํ คัญมีดงั ต่อไปนี้ (นันท์ทยา ลําดวน,2531: 146-149)
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1. การเริ่ มเรื่ อง คือ ช่วงเวลาที่ผแู ้ ต่งจับเหตุการณ์ในชีวิตของตัวละครมาเป็ นตอน
เริ่ มเรื่ อง
2. การปูพ้ืน คือ จุดที่มีความสนใจที่ผแู ้ ต่งบอกให้ผอู ้ ่านทราบในตอนเริ่ มเรื่ อง เพื่อ
ชวนให้ผอู ้ ่านติดตามในขณะเดียวกันก็ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความหลังของเรื่ องราวที่จาํ เป็ น
3. การเตรี ยมเรื่ อง คือ การสร้างปมให้ชวนติดตามและทําให้เรื่ องดูตึงเครี ยด ช่วย
เผยให้เห็นลักษณะนิสัยของตัวละครอันนําไปสู่จุดวิกฤติและจุดสูงสุ ดของเรื่ อง
4.การค้น พบ คื อ การที่ ผูแ้ ต่ ง แสดงให้ผูอ้ ่ า นเห็ น ถึ ง เบื้ อ งหลัง การกระทํา ของ
ตัวละคร เหตุจูงใจ และจุดมุ่งหมายของตัวละคร
5. จุดวิกฤติ คือ จุดที่ตวั ละครต้องตัดสิ นใจซึ่งมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
6. จุดสู งสุ ดของเรื่ อง คือ เป็ นจุดที่ลาํ ดับอาการของละครพัฒนามาสู่ อาการสู งสุ ด
เป็ นความคับขันของอารมณ์และความตึงเครี ยดอย่างที่สุด เป็ นการส่ งเสริ มอารมณ์ให้ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึ้น
7. การคลี่คลายเรื่ อง คือ การเผยให้เห็นทางออกของปมปั ญหาที่เกิดขึ้นในเรื่ อง
ซึ่งเป็ นจุดที่พฒั นามาจากจุดวิกฤติและจุดสุ ดยอดของเรื่ อง
8. การจบเรื่ อง คือ บทสรุ ปของเรื่ องที่แสดงผลของปั ญหาใหญ่ที่คลี่คลายลง ซึ่งทํา
ให้ความซับซ้อนต่าง ๆ ในเรื่ องที่ผเู ้ ขียนบทวางเอาไว้คลี่คลายด้วย
2. แก่ นเรื่ อง (Theme) คือ ทรรศนะหรื อเจตนารมณ์ที่ผแู ้ ต่งต้องการจะเสนอต่อผูอ้ ่าน
โดยแฝงอยูใ่ นเนื้ อหาของเรื่ อง ดังนั้นแก่นเรื่ องจึงเป็ นตัวคุมองค์ประกอบทุกๆส่ วนในเรื่ อง ไม่ว่า
จะเป็ นโครงเรื่ อง ตัวละคร ผูเ้ ล่าเรื่ อง ความขัดแย้งของเรื่ อง เหตุการณ์ สถานที่ ตลอดจนแนว
และลีลาการเขียน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์หลักที่ผแู ้ ต่งต้องการสื่ อ (ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัย
ศิลป์ วัฒนา, 2542: 131) ทั้งนี้ผแู ้ ต่งจะสรุ ปแก่นเรื่ องได้ก็ต่อเมื่อได้อ่านเรื่ องทั้งเรื่ องจบ ได้วิเคราะห์
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผูแ้ ต่งใช้ ตลอดจนได้ตีความหมายโดยรวมของเรื่ อง โดยแก่นเรื่ องจะสื่ อ
ความหมายมากกว่าหัวข้อเรื่ อง และในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การเล่าเรื่ องย่อ ในการประเมินคุณค่า
ของแก่นเรื่ องนั้น การจะพิจารณาว่าแก่นเรื่ องดีหรื อไม่ตอ้ งดูว่าถูกต้องสมจริ งตามสภาพชีวิตและ
สัง คมของมนุ ษ ย์ห รื อ ไม่ แก่ น เรื่ อ งที่ ดี ต ้อ งชัด เจนไม่ ค ลุ ม เครื อ ต้อ งเสนอความจริ ง เกี่ ย วกับ
ธรรมชาติ ของชี วิ ตมนุ ษ ย์ไ ด้อ ย่า งลึ ก ซึ้ งกว้า งขวาง ส่ ง ผลให้ผูอ้ ่ านเกิ ด ความรู ้ แ ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับชีวิตมากขึ้น
3. ตัวละคร (Character) เพราะตัวละครเป็ นผูด้ าํ เนิ นเรื่ องและเป็ นผูก้ ระทําอาการ
ต่าง ๆ ให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวได้ท้ งั หมด ทั้งนี้ ตวั ละคร คือ ผูท้ ี่ทาํ ให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่ อง
และเป็ นผูถ้ ูกกระทําที่ตอ้ งรับผลจากเหตุการณ์น้ นั การพิจารณาตัวละครควรพิจารณาจากเหตุการณ์
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ที่เกิดขึ้นและบทบาทของตัวละคร ซึ่ งได้แก่ พฤติกรรม ความคิด ปฏิกิริยาตอบโต้ของตัวละคร
ตลอดจนสัมพันธภาพกับตัวละครอื่น ๆ
ในการสร้างลักษณะตัวละคร (Characterization) คือ การสร้างลักษณะนิสัยและบุคลิก
ของตัวละคร ผูแ้ ต่งต้องสร้ างตัวละครให้มีลกั ษณะเหมือนจริ งจึงจะสามารถทําให้ผูอ้ ่านรู ้ สึกว่า
ตัวละครนั้นมี ตวั ตน มี ชีวิตจิ ตใจ การสร้างลักษณะตัวละครทําได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมด้วย
วิธีการต่าง ๆ (ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์ วัฒนา, 2542: 124-125) ดังนี้
1. ผูแ้ ต่งบรรยายอุปนิ สัยของตัวละครโดยตรง โดยผูแ้ ต่งบอกลักษณะ รู ปร่ าง
หน้าตา ผิวพรรณ ความสู ง นํ้าหนัก การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรื อ
รายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวละครให้ผอู ้ ่านรับรู ้อย่างแจ่มแจ้ง
2. ผูแ้ ต่ ง ให้ ต ัว ละครอื่ น ๆ พู ด ถึ ง ตัว ละครอี ก ตัว หนึ่ ง คํา พู ด คํา วิ จ ารณ์ ข อง
ตัวละครอื่นๆสามารถเปิ ดเผยให้ผอู ้ ่านรับรู ้ลกั ษณะนิสยั ของตัวละครได้หลายแง่มุม
3. ผูแ้ ต่ ง บอกนิ สัย ใจคอของตัว ละครผ่านพฤติ ก รรม คําพูด และทัศนคติ ของ
ตัวละครเอง การกระทํา คําพูด และทัศนคติของตัวละครสามารถสะท้อนอุปนิ สัยที่แท้จริ งของ
ตัวละครให้ผอู ้ ่านได้รับรู ้
4. ผูแ้ ต่งบอกอุปนิสัยของตัวละครผ่านความรู ้สึกนึกคิดของตัวละครเองความรู ้สึก
นึกคิดและความในใจอันเป็ นโลกส่ วนตัวของตัวละครบอกถึงสภาพภายในจิตใจของตัวละครนั้น ๆ
ผูอ้ ่ านสามารถเข้า ถึ ง ความต้องการ ความหวัง ความฝั น หรื อความกลัว ของตัวละครและรู ้ จ ัก
ตัวละครได้อย่างใกล้ชิดที่สุด
5. ผูแ้ ต่งบอกอุปนิ สัยของตัวละครจากสัมพันธภาพของตัวละครนั้นกับตัวละคร
อื่ น ๆ ความสัมพัน ธ์ แ ละปฏิ กิริย าระหว่างตัว ละครอื่ น ๆ ในแต่ ละเหตุ ก ารณ์ ห รื อสถานการณ์
สะท้อนให้เห็นอารมณ์ นิสัย ความคิด ความฉลาด ความมีไหวพริ บ ความสุ ขมุ รอบคอบ ความ
เอาตัวรอด และการรู ้จกั แก้ไขสถานการณ์ของตัวละครได้เป็ นอย่างดี
4. ฉาก (Setting) เพราะฉากมีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ในเรื่ อง เนื้ อเรื่ อง โครงเรื่ อง
และตัวละคร ซึ่ งถือเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยให้ผูอ้ ่านและผูช้ มเข้าใจในวิถีและการกระทําของตัว
ละครมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่ของเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในเรื่ อง ซึ่งรวมทั้ง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมแล้วฉากจะประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ (ยุวพาส์ (ประที
ปะเสน) ชัยศิลป์ วัฒนา, 2542: 141) ได้แก่
1. ภูมิประเทศ สภาพท้องที่ ทิวทัศน์ การจัดแบ่งสถานที่ เช่น ที่ต้ งั ของประตู
หน้าต่างในห้อง
2. อาชีพ สถานภาพทางการงาน และความเป็ นอยูป่ ระจําวันของตัวละคร
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3. เวลาหรื อยุคสมัยที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่ อง เช่น ยุคทางประวัติศาสตร์ หรื อฤดูกาล
ของปี
4. สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปของตัวละคร เช่น สภาวะเงื่อนไขทางศาสนา จิตใจ
ศีลธรรม สังคม หรื อสภาวะอารมณ์
การจะพิจารณาว่าฉากดีหรื อไม่น้ นั ต้องพิจารณาจากความถูกต้องชัดเจนตามที่ผแู ้ ต่ง
บรรยาย ดังนั้นผูแ้ ต่งจึงต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ฉากของเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ของตัวละครให้มากพอที่ จะทําให้ผูอ้ ่านเกิ ดความรู ้ สึกคล้อยตามว่าเหตุการณ์ ในเรื่ องนั้น
เกิดขึ้นจริ ง นอกจากนี้ฉากยังต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละช่วงของเหตุการณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับผูอ้ ่านอีกด้วย
การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของเรื่ อ งจากพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรรมภาษาฝรั่งเศส
ในบทนี้ ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในด้านโครงเรื่ อง ด้านแก่นเรื่ อง ด้านตัวละคร และด้าน
ฉากและสถานที่
อนึ่ งในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในบทนี้ ผูว้ ิจยั จะนําเสนอตัวอย่างบทสนทนาเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ด้วยการกําหนดเป็ นหมายเลข
ดังนี้
หมายเลข (1) คือ บทสนทนาทีป่ รากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัว
หมายเลข (2) คือ บทสนทนาทีผ่ ู้วจิ ัยได้ แปล
หมายเลข (3) คือ บทสนทนาที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรรมภาษาฝรั่งเศส
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1. โครงเรื่อง
การวิเคราะห์ หัวข้อนี้ ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบโครงเรื่ องของพระราชนิ พนธ์
บทละครพูด ชวนหัว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส โดยจะเปรี ยบเทียบให้เห็นด้วย
การใช้ตารางนําเสนอเหตุการณ์สาํ คัญในเรื่ อง ทั้งนี้ เหตุการณ์สาํ คัญที่มีรายละเอียดต่างกันจะแสดง
ไว้ดว้ ยการขีดเส้นใต้
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1.1 การเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวบทละครเรื่ อง
หมอจาเป็ นกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
จากการเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องของบทละครทั้งสองเรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรักษาโครงเรื่ องของบทละครต้นฉบับเรื่ องLe Médecin Malgré
Lui ไว้ โดยจะเห็นได้ว่าบทละครทั้งสองเรื่ องข้างต้นเป็ นเรื่ องราวของสามีกบั ภรรยาคู่หนึ่ งที่สามี
ชอบใช้กาํ ลังทุบตีภรรยา ภรรยาจึงคิดแก้แค้นด้วยการทําให้สามีตกอยู่ในสถานะของหมอจําเป็ น
จนทําให้เกิดเรื่ องราวและเหตุการณ์ที่วนุ่ วายต่าง ๆ ตามมา สุ ดท้ายปัญหาก็คลี่คลายลงด้วยดี
โครงเรื่ องดังกล่าวเมื่อเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ทําให้
เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํ คัญบาง
เหตุการณ์ เพื่อให้เนื้ อหาของพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้นเข้ากับบริ บทของสังคมไทย
อัน เป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ ท ํา ให้ ผู อ้ ่ า นและผูช้ มการแสดงละครของไทยเข้า ใจเรื่ อ งราวได้ชัด เจน
โดยสรุ ปเป็ นตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบเหตุ การณ์ สาคัญในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ อง
หมอจาเป็ นกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องหมอจาเป็ น
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
Le Médecin Malgré Lui
สามีและภรรยาทะเลาะกันจนสามีเผลอ สามี และภรรยาทะเลาะกันจนสามี เผลอ
1
ทุบตีภรรยา
ทุบตีภรรยา
ภรรยาแค้น สามี จึ ง โกหกคนรั บ ใช้ข อง ภรรยาแค้น สามี จึ ง โกหกคนรั บ ใช้ข อง
2
เศรษฐี ว่าสามีของตนเป็ นหมอวิเศษ แต่ เศรษฐี ว่าสามีของตนเป็ นหมอวิเศษ แต่
ต้องทุบตีก่อนจึงจะยอมรับว่าเป็ นหมอ ต้องทุบตีก่อนจึงจะยอมรับว่าเป็ นหมอ
สามี ถู ก พาตัว มายัง บ้า นของเศรษฐี เ พื่ อ สามี ถู ก พาตัว มายัง บ้า นของเศรษฐี เ พื่ อ
3
รักษาอาการเป็ นใบ้ของลูกสาวเศรษฐี
รักษาอาการเป็ นใบ้ของลูกสาวเศรษฐี
สามีสนุกกับการเป็ นหมอวิเศษจึงอธิบาย สามีสนุ กกับการเป็ นหมอวิเศษจึงอธิ บาย
4
อาการป่ วยเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อ สร้ า ง อาการป่ วยเป็ นภาษากรี ก ละติ น และ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และบอกให้ท านข้า ว ฮิบรู เพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือ และบอก
คลุกกับไข่เพื่อรักษาอาการใบ้เหมือนการ ให้ทานขนมปั งกับนํ้าเพื่อรักษาอาการใบ้
ฝึ กนกขุนทองให้พดู
เหมือนกับการฝึ กนกแก้วให้พดู
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบเหตุ การณ์ สาคัญในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ อง
หมอจาเป็ นกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui (ต่ อ)
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องหมอจาเป็ น
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
Le Médecin Malgré Lui
คนรักของลูกสาวเศรษฐีแอบมาพบหมอ คนรักของลูกสาวเศรษฐี แอบมาพบหมอ
5
วิเศษและบอกความจริ งว่าลูกสาวเศรษฐี วิเศษและบอกความจริ งว่าลูกสาวเศรษฐี
แกล้งเป็ นใบ้เพราะไม่อยากแต่งงานกับ แกล้งเป็ นใบ้เพราะไม่อยากแต่ งงานกับ
ชายคนอื่นที่ถูกจัดหามาให้
ชายคนอื่นที่ถูกจัดหามาให้
หมอวิ เ ศษช่ ว ยเหลื อ คนรั ก ของลู ก สาว หมอวิ เ ศษช่ ว ยเหลื อ คนรั ก ของลู ก สาว
6
เศรษฐี ดว้ ยการให้ปลอมตัวและบอกกับ เศรษฐี ด้วยการให้ปลอมตัวและบอกกับ
ทุกคนว่าเป็ นผูช้ ่วยของเขา
ทุกคนว่าเป็ นผูช้ ่วยของเขา
คนรักของลูกสาวเศรษฐีพาลูกสาวเศรษฐี คนรักของลูกสาวเศรษฐีพาลูกสาวเศรษฐี
7
หนีไป
หนีไป
เศรษฐี จ ั บ หมอวิ เ ศษไว้เ พื่ อ นํ า ตัว ส่ ง เศรษฐีจบั หมอวิเศษและจะส่ งฟ้ องศาล
8
ตํารวจ
ภรรยาของหมอวิเศษสํานึ กผิดที่โกหกว่า ภรรยาของหมอวิเศษสํานึ กผิดที่โกหกว่า
9
สามีตนเป็ นหมอวิเศษ เมื่อพบว่าสามีถูก สามีตนเป็ นหมอวิเศษ เมื่อพบว่าสามีถูก
จับ จึ ง อ้อ นวอนให้ เ ศรษฐี ย กโทษและ จับ จึ ง อ้อ นวอนให้ เ ศรษฐี ล ดโทษจาก
ปล่อยตัว
แขวนคอเป็ นเฆี่ยนตี
คนรั ก ของลู ก สาวเศรษฐี ไ ด้พ าลู ก สาว คนรั ก ของลู ก สาวเศรษฐี ไ ด้พ าลู ก สาว
10
เศรษฐี กลับมาที่บา้ น และบอกว่าตนเอง เศรษฐี กลับมาที่บา้ น และบอกว่าตนเอง
ได้รับมรดกจากลุง
ได้รับมรดกจากลุง
เศรษฐี ย อมยกลู ก สาวให้ แ ละปล่ อ ยตัว เศรษฐี ย อมยกลู ก สาวให้ แ ละปล่ อ ยตัว
11
หมอวิเศษไป
หมอวิเศษไป
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จากตารางแสดงการเปรี ยบเที ยบเหตุการณ์ สําคัญ ข้างต้นจะเห็ นได้ว่าพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรักษาโครงเรื่ องของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสไว้ โดย
เห็นได้จากการเริ่ มเรื่ องที่เป็ นการทะเลาะกันของสามีภรรยาคู่หนึ่ ง โดยมีเหตุการณ์ที่ภรรยาแค้น
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สามีจึงโกหกคนรับใช้ของเศรษฐี ว่าสามีของตนเป็ นหมอวิเศษเป็ นการปูพ้ืนเรื่ องเพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจ เหตุการณ์การรักษาอาการป่ วยด้วยการไม่มีความรู ้ในการวินิจฉัยโรคเป็ นการเตรี ยมเรื่ อง
จากนั้นเหตุการณ์ที่คนรักของลูกสาวเศรษฐีแอบมาพบหมอวิเศษและบอกความจริ งว่าลูกสาวเศรษฐี
แกล้งเป็ นใบ้ได้กลายเป็ นการค้นพบของเรื่ อง อันนํามาสู่ จุดวิกฤติของเรื่ องที่หมอวิเศษช่วยเหลือ
คนรั กของลูก สาวเศรษฐี ด้วยการให้ปลอมตัวเป็ นผูช้ ่ ว ยของเขา จากนั้นเหตุการณ์ ที่คนรั กของ
ลูกสาวเศรษฐีพาลูกสาวเศรษฐีหนีไปและหมอวิเศษถูกจับตัวเป็ นจุดสู งสุ ดของเรื่ อง และเมื่อคนรัก
ของลูกสาวเศรษฐีได้พาลูกสาวเศรษฐีกลับมาที่บา้ น และบอกว่าตนเองได้รับมรดกจากลุงนั้นเป็ น
การคลี่ ค ลายเรื่ อ ง โดยมี จุ ด จบของเรื่ อ งคื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ศรษฐี ย อมยกลู ก สาวให้แ ละปล่ อ ยตัว
หมอวิเศษไป
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเหตุการณ์สาํ คัญที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ของเหตุการณ์ สําคัญ บางเหตุการณ์ ให้แตกต่างจากรายละเอียดของเหตุการณ์ สําคัญในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui โดยในเหตุการณ์ลาํ ดับที่ 4 ทรงเปลี่ยน
ให้หมอวิเศษแสดงความสามารถเพื่อให้เศรษฐีเชื่อถือด้วยการอธิ บายอาการป่ วยเป็ นภาษาอังกฤษ
แต่ในบทละครต้นฉบับนั้น หมอวิเศษอธิบายอาการป่ วยเป็ นภาษากรี ก ภาษาละติน และภาษาฮิบรู
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับบริ บทของสังคมไทย เนื่ องจาก
ในสังคมไทยสมัยนั้นเชื่ อว่า ผูท้ ี่ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้น้ ัน เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ส่ ว นในสังคม
ฝรั่งเศสก็ยกย่องผูท้ ี่มีความสามารถด้านภาษากรี ก ภาษาละติน และภาษาฮิ บรู เพราะเป็ นภาษา
โบราณที่นอ้ ยคนนักจะมีความรู ้ดา้ นนี้
นอกจากนี้ ยัง พบว่า พระองค์ท รงปรั บเปลี่ ย นรายละเอี ย ดของเหตุ การณ์ สํา คัญ
เพื่อให้มีเนื้ อหาเข้ากับบริ บทของสังคมไทยอีกตอนหนึ่ ง คือ ตอนที่ หมอวิเศษบอกกับเศรษฐี ว่า
วิธีการรักษาอาการเป็ นใบ้ ต้องรักษาด้วยการให้กินข้าวคลุกไข่ เหมือนกับการฝึ กนกขุนทองให้พูด
ที่ตอ้ งให้กินข้าวคลุกกับไข่ แต่เนื้อความในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น หมอวิเศษบอก
ให้เศรษฐีรักษาอาการเป็ นใบ้ของลูกสาวด้วยการให้กินขนมปั งกับนํ้า ซึ่ งเป็ นอาหารสําหรับฝึ กให้
นกแก้วพูด ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
ตาสัง

หมื่นจําเนียร

ไม่ตอ้ งกินยาอะไรหรอกครับ ผมขอแนะนําให้คนไข้ไปนอนเสี ยในห้อง
แล้วคุณโปรดสัง่ ให้คลุกข้าวกะไข่ ให้รับประทานสักชามหนึ่งเท่านั้นก่อน
ก็เห็นจะพอ
เอ๊ะ ! ทําไมข้าวกะไข่ ?
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ตาสัง

(2)
สกานาแรล
(3)
Sganarelle

เพราะนัน่ แหละเป็ นยาดีกว่าอย่างอื่น ข้าวสุ กเปล่า ๆ ก็ไม่ดี ไข่เปล่าก็ไม่ดี
แต่ถา้ สองอย่างนี้คลุกกันเข้าแล้วละก็ทาํ ให้พดู ดีนกั ดูแต่นกขุนทองซิ ครับ
เขาให้กินแต่ขา้ วกะไข่เท่านั้นแหละพูดได้ออกจ้อ ก็นกขุนทองน่ะเมื่อมัน
อยู่ป่ามันพูดได้หรื อ เปล่าเลยเพราะมันยังไม่ได้กินข้าวกะไข่ พอมาอยู่
บ้านได้กินข้าวกะไข่เข้าไปก็พดู ได้กนั เท่านั้นเอง จริ งไหมล่ะครับ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 211)
ไม่ตอ้ งกินอะไร การรักษาอาการเป็ นใบ้ตอ้ งกินขนมปั งกับนํ้าเหมือนที่ฝึก
ให้นกแก้วพูด คุณเคยเห็นนกแก้วพูดใช่ไหม
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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)

การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับเปลี่ยนเนื้ อหาในส่ วนนี้
เป็ นเพราะในบริ บททางสังคมไทยนั้นรับประทานข้าวเป็ นหลัก ซึ่ งนอกจากคนไทยจะรับประทาน
ข้าวแล้ว คนไทยส่ วนใหญ่ก็มกั จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยข้าวคลุกกับกับข้าว แต่ในสังคมตะวันตกนั้น
อาหารหลักคือขนมปั ง การเลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะนกก็มกั จะให้รับประทานเศษขนมปั ง
ทั้งนี้ นกแก้วเป็ นสัตว์เลี้ยงที่มีลกั ษณะพิเศษคือสามารถร้องและออกเสี ยงลอกเลียนเสี ยงมนุ ษย์ได้
การเลี้ ยงนกแก้วไม่ว่าจะด้วยข้าวหรื อขนมปั งก็ไม่ต่างกัน เนื่ องจากเป็ นอาหารที่นกแก้วกิ นได้
แต่ไม่ได้มีส่วนให้นกแก้วพูดได้ตามที่ผเู ้ ลี้ยงต้องการ เพราะแท้จริ งแล้วขึ้นอยูก่ บั การฝึ กของผูเ้ ลี้ยง
การปรั บเปลี่ ยนเนื้ อหาในส่ วนนี้ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็ นว่า
พระองค์ทรงคํานึ งถึงความจริ งในสังคมไทยและบริ บทของสังคมไทยเป็ นหลัก เพื่อให้ผอู ้ ่านและ
ผูช้ มเข้าถึงอรรถรสของเรื่ องราวได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง
เหตุการณ์อีกตอนหนึ่ งที่พระองค์พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดในเรื่ องให้
แตกต่ า งจากรายละเอี ย ดในเรื่ อ งที่ ป รากฏในบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส โดยทรง
สร้างสรรค์ให้หมอวิเศษแสดงลักษณะนิสัยเจ้าชูโ้ ดยการพยายามจะจับมือแม่นมของบ้านเศรษฐี ซึ่ง
เป็ นภรรยาของคนรับใช้ในบ้าน แต่เนื้ อความในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นระบุไว้ว่า
หมอวิเศษแสดงลักษณะนิ สัยเจ้าชูด้ ว้ ยการพยายามหาโอกาสเข้าไปกอดและจุมพิตแม่นมของบ้าน
เศรษฐี ซึ่งเป็ นภรรยาของคนรับใช้ในบ้าน ดังเห็นได้จากบทสนทนาดังนี้
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(1)
ตาสัง

(2)
สกานาแรล

ลูกาส์
สกานาแรล
ลูกาส์
สกานาแรล
(3)
Sganarelle

Lucas
Sganarelle
Lucas
Sganarelle

(พูดทางคนดู) เข้าทีจริ งแฮะ (พูดดัง) อ้อแม่กลิ่น แหมรู ปก็งามนามก็เพราะ
หล่อนสบายดีอยูห่ รอกหรื อจ๊ะ ถ้าไม่สบายละก็บอกให้ฉนั ทราบเถอะ
อย่า เกรงใจเลยที เ ดี ย ว ฉั น จะเต็ม ใจรั ก ษาหล่ อ นเต็ม สติ ก ํา ลัง ที เ ดี ย ว
(จับมือนางกลิ่นมาลูบคลํา) ฉันคงจะมีความพอใจมากที่จะ.........
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 195)
แม่นมสบายดีนะ อ้า ! เธอรู ปร่ างเย้ายวนเหลือเกิน ยาของฉันจะช่วยให้
เธอดีข้ ึน ฉันสันนิ ษฐานว่านํ้านมเธออาจมีปัญหา (เขาเดินไปที่ประตูเพื่อ
จะจับนม) ฉันจะรั กษาด้วยความสามารถ ด้วยความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
ด้วยระยะเวลา ด้วยใจบริ การ และ...
ขออนุญาตท่านหมอ คนนี้คือภรรยาของผม
คนไหน ผูห้ ญิงคนนี้หรื อ ?
ใช่
(เขาหันไปเพื่อจะจูบ แต่ลูกาส์ เข้ามาขวางทาง) อ้า ! อย่างนี้ นี่เอง ฉันไม่
ทราบเรื่ องนี้ ขอแสดงความยินดีดว้ ย
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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…
Avec votte parmission, Monsieu le Médecin, laissez là ma femme, je
vous prie.
Quoi, est-elle votre femme ?
Oui.
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)

จากบทสนทนาข้า งต้น ทํา ให้เ ห็ น ได้ว่ า การที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยนเนื้อหาในส่ วนนี้ เป็ นเพราะในบริ บททางวัฒนธรรมไทยในสมัยนั้นมองว่า
การแสดงท่าทางการกอดและจุมพิตระหว่างชายกับหญิงที่ไม่ได้เป็ นบุคคลในครอบครัวเดี ยวกัน
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และเป็ นการแสดงออกต่อหน้าบุคคลที่สามนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่เหมาะสม ผูท้ ี่ประพฤติในลักษณะนี้ จะ
ถูกมองในแง่ลบ ทั้งนี้หากพระองค์ทรงคงเนื้ อหาในส่ วนนี้ ตามบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
อาจส่ งผลให้เกิดการตีความพฤติกรรมของตัวละครผิดไปจากพระราชประสงค์ของพระองค์ แต่การ
กอดกันและจุมพิตในสังคมตะวันตกนั้นถือเป็ นการทักทายอย่างหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
ฝรั่งเศสที่มองว่าการกอดและจุมพิตนั้นเป็ นเรื่ องปกติในสังคม ดังเช่นธรรมเนียมการทักทายของคน
ในสังคมฝรั่งเศสที่จะกอดและจุมพิตแก้มทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
ผูว้ ิจยั ยังพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สาํ คัญของเรื่ องในลําดับที่ 8 ด้วยการให้เศรษฐีจบั หมอวิเศษไว้เพื่อรอให้ตาํ รวจมานํา
ตัวไป แต่ในบทละครต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสนั้น เศรษฐีจบั ตัวหมอวิเศษไว้เพื่อนําตัวส่ งฟ้ องศาล ซึ่ง
จะสังเกตได้วา่ เป็ นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับความเป็ นจริ งในบริ บทของสังคมไทยที่ตาํ รวจนั้นมี
หน้าที่จบั กุมผูก้ ระทําความผิด ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้พระราชนิ พนธ์บทละครของพระองค์น้ นั
เกิดความสมจริ งมากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั พบว่าการปรั บเปลี่ ยนรายละเอี ยดของเหตุการณ์ สําคัญ บาง
เหตุ ก ารณ์ ใ นพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ งหมอจ าเป็ นนั้น ไม่ ไ ด้ส่ ง ผลให้ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงโครงเรื่ องหรื อเหตุการณ์สาํ คัญของเรื่ องจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
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1.2 การเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดีกับ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
จากการเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องของบทละครทั้งสองเรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาโครงเรื่ องของบทละครต้นฉบับเรื่ องL’Anglais Tel
Qu’on Le Parle ไว้ ทั้งนี้ จะสังเกตได้ว่าบทละครทั้งสองเรื่ องข้างต้นเป็ นเรื่ องราวของชายหนุ่มกับ
หญิงสาวที่ถูกขัดขวางในเรื่ องความรัก จึงพากันหนี ไปยังต่างถิ่น บิดาของหญิงสาวจึงออกตามหา
จึงทําให้ไปพบกับชายผูถ้ ูกให้สมยอมเป็ นล่ามโดยไม่มีความรู ้เรื่ องภาษาอังกฤษเลย อันทําให้เกิด
เหตุ ก ารณ์ วุ่น วายต่ าง ๆ ตามมา แต่ เมื่ อทุ กฝ่ ายสื่ อสารกัน ได้เข้าใจตรงกัน จึ งทําให้เ หตุ ก ารณ์
คลี่คลายไปในทางที่ดี และบิดาของหญิงสาวก็ยนิ ดียกหญิงสาวให้กบั ชายหนุ่มผูน้ ้ นั
โครงเรื่ องดังกล่าวเมื่อเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ทําให้
เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํ คัญ บาง
ประการ เพื่อให้เนื้ อหาของพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้นเข้ากับบริ บทของสังคมไทย
อัน เป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ ท ํา ให้ ผู อ้ ่ า นและผูช้ มการแสดงละครของไทยเข้า ใจเรื่ อ งราวได้ชัด เจน
ซึ่งขอสรุ ปเป็ นตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ สาคัญในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องล่ ามดี
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่อง L’Anglais Tel Qu’on Le Parle
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องล่ามดี
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
L’Anglais Tel Qu’on Le Parle
ชายหนุ่ มและหญิงสาวคู่หนึ่ งหนี พ่อของ ชายหนุ่ มและหญิงสาวคู่หนึ่ งหนี พ่อของ
1
ฝ่ ายหญิ งเพราะถูกกี ดกันความรั ก และ ฝ่ ายหญิ งเพราะถูก กี ด กัน ความรั ก และ
ได้มาเข้าพักที่โรงแรม
ได้มาเข้าพักที่โรงแรม
ล่ า มประจํา โรงแรมติ ด ธุ ระงานศพของ ล่ามประจําโรงแรมติดธุระงานเลี้ยงฉลอง
2
น้องสาว จึงให้เพื่อนมาทําหน้าที่ล่าม
ในวันหย่าของน้องสาว จึงให้เพื่อนมาทํา
หน้าที่ล่าม
พ่อของฝ่ ายหญิงมาตามหาลูกสาวกับล่าม พ่อของฝ่ ายหญิงมาตามหาลูกสาวกับล่าม
3
ที่โรงแรม แต่ล่ามวิ่งหนีไปเพราะสื่ อสาร ที่โรงแรม แต่ล่ามวิ่งหนีไปเพราะสื่ อสาร
ไม่รู้เรื่ อง
ไม่รู้เรื่ อง
เสมียนตามตํารวจมาที่โรงแรมและตาม เสมียนตามตํารวจมาที่ โรงแรมและตาม
4
ล่ามกลับมา โดยล่ามอ้างว่าที่ว่ิงหนี ไป ล่ ามกลับมา โดยล่ ามอ้างว่าที่ ว่ิง หนี ไ ป
เพราะได้ยินเสี ยงร้ องขอความช่วยเหลือ เพราะได้ยินเสี ยงร้ องขอความช่ วยเหลือ
เป็ นภาษารัสเซีย
เป็ นภาษาสเปน
ล่ามโกหกตํารวจว่าพ่อของฝ่ ายหญิงถูก ล่ามโกหกตํารวจว่าพ่อของฝ่ ายหญิ งถูก
5
ขโมยสมุดพก และมีรูปคนร้ายมาส่ งให้ ขโมยสมุดพก และมีรูปคนร้ ายมาส่ งให้
ตํา รวจ แต่ ค วามจริ งแล้ว คื อ รู ปของ ตํา รวจ แต่ ค วามจริ งแล้ ว คื อ รู ปของ
ชายหนุ่มและลูกสาวของเขา
ชายหนุ่มและลูกสาวของเขา
ชายหนุ่ มได้พบกับล่ามหลังกลับจากการ ชายหนุ่ มได้พบกับล่ามหลังกลับจากการ
6
ส่ งโทรเลข และยอมช่ วยเหลือล่ามเพื่อ ส่ งโทรเลข และยอมช่ วยเหลื อล่ามเพื่อ
พูดคุยกับพ่อของหญิงสาวที่เขาพาหนีมา พูดคุยกับพ่อของหญิงสาวที่เขาพาหนีมา
ชายหนุ่ มเห็ นพ่อของหญิงสาวจึ งวิ่งหนี ชายหนุ่ มเห็ น พ่อของหญิ ง สาวจึ งวิ่งหนี
7
ไปแต่ถูกตํารวจจับตัวไว้ทนั
ไปแต่ถูกตํารวจจับตัวไว้ทนั
หญิงสาวเข้ามาที่ห้องโถงของโรงแรมจึง หญิงสาวเข้ามาที่ห้องโถงของโรงแรมจึง
8
ถูกจับตัวไว้ดว้ ย
ถูกจับตัวไว้ดว้ ย
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ สาคัญในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องล่ ามดี
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่อง L’Anglais Tel Qu’on Le Parle (ต่ อ)
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องล่ามดี
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
L’Anglais Tel Qu’on Le Parle
ชายหนุ่ ม หญิ ง สาว และพ่อ ของหญิ ง ชายหนุ่ ม หญิ ง สาว และพ่ อ ของหญิ ง
9
สาว พยายามอธิ บายความจริ งให้ตาํ รวจ สาว พยายามอธิ บายความจริ งให้ตาํ รวจ
ฟัง แต่ตาํ รวจไม่เชื่อ
ฟัง แต่ตาํ รวจไม่เชื่อ
นายจ้างของฝ่ ายชายโทรศัพท์มาบอกว่า นายจ้างของฝ่ ายชายโทรศัพท์มาบอกว่า
10
ได้เป็ นหุ ้นส่ วนบริ ษทั พ่อของฝ่ ายหญิง ได้เป็ นหุ น้ ส่ วนธนาคาร พ่อของฝ่ ายหญิง
จึงพอใจและยกลูกสาวให้
จึงพอใจและยกลูกสาวให้
ล่ า มบอกตํา รวจว่ า เป็ นธรรมเนี ย มของ ล่ามบอกตํารวจว่าเป็ นธรรมเนียมของชาว
11
ชาวอัง กฤษที่ จ ะยกลู ก สาวให้ ค นร้ า ย อังกฤษที่จะยกลูกสาวให้คนร้ายตํารวจจึง
ตํารวจจึงกลับไป
กลับไป
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จากตารางแสดงการเปรี ยบเที ย บเหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงรั กษาโครงเรื่ องของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสไว้ โดยเห็นได้จากการเริ่ มเรื่ องซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งหนี พ่อของ
ฝ่ ายหญิงและได้มาเข้าพักที่โรงแรม โดยเหตุการณ์ที่ล่ามประจําโรงแรมติดธุระให้เพื่อนมาทําหน้าที่
ล่ามเป็ นการปูพ้ืนเรื่ อง เหตุการณ์ที่พ่อของฝ่ ายหญิงมาตามหาลูกสาวกับล่ามที่โรงแรม แต่ล่ามวิ่ง
หนี ไปเพราะสื่ อสารไม่รู้เรื่ องเป็ นการเตรี ยมเรื่ อง โดยมีเหตุการณ์ ที่ล่ามโกหกตํารวจว่าพ่อของ
ฝ่ ายหญิงถูกขโมยสมุดพกและมีรูปคนร้ายมาส่ งให้ตาํ รวจ แต่ความจริ งแล้วคือรู ปของชายหนุ่มและ
ลูกสาวของเขา เป็ นจุดวิกฤติของเรื่ อง ทั้งนี้จุดสูงสุ ดของเรื่ องคือเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มและหญิงสาว
ถูกตํารวจจับ จากนั้นเหตุการณ์นายจ้างของฝ่ ายชายโทรศัพท์มาบอกว่าได้เป็ นหุ ้นส่ วน ทําให้พ่อ
ของฝ่ ายหญิงพอใจและยกลูกสาวให้เป็ นจุดคลี่คลายเรื่ อง และจุดจบของเรื่ องคือเหตุการณ์ที่ล่าม
โกหกตํารวจว่าการยกลูกสาวให้คนร้ายเป็ นธรรมเนียมของชาวอังกฤษ เพื่อให้ตาํ รวจกลับไป
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สําคัญ ที่ปรากฏในพระราช
นิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งล่ า มดี พบว่ า พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หั ว ทรง
ปรั บเปลี่ ยนรายละเอี ยดของเหตุการณ์ หลักบางเหตุการณ์ให้แตกต่างจากบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle โดยทรงเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํ คัญ
ในลําดับที่ 2 ด้ว ยการให้ล่า มผูท้ าํ หน้าที่ ประจําโรงแรมนั้นติ ด ธุ ระงานศพของน้องสาว แต่ ใ น
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บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น ล่ามประจําโรงแรมติดธุ ระเนื่ องจากครอบครัวพากันไป
เลี้ยงฉลองในโอกาสที่น้องสาวของเขาหย่า ทั้งนี้ สาเหตุที่พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนเหตุผลการติด
ธุ ระของล่ามประจําโรงแรมอาจเป็ นเพราะทรงเห็นว่าการหย่าร้างเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นบ่อยในสังคม
ตะวันตก จนอาจกล่าวได้ว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา ส่ วนสังคมไทยมองว่าการหย่าร้างเป็ นเรื่ องที่เศร้า
และน่าเสี ยใจ ดังนั้นจึงทรงปรับเปลี่ยนเหตุผลให้เป็ นการติดธุระงานศพแทน เพราะประเพณี งาน
ศพเป็ นประเพณี ที่คนไทยให้ความสําคัญ โดยญาติพี่นอ้ งของผูต้ ายจะต้องมาร่ วมพิธีเพื่อแสดงความ
อาลัยรัก
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ของเหตุการณ์ สาํ คัญในลําดับที่ 4 ด้วยการระบุให้ล่ามแก้ตวั ว่าวิ่งหนี ไปเพราะได้ยินเสี ยงร้องเป็ น
ภาษารัสเซี ย แต่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น ล่ามแก้ตวั ว่าได้ยินเสี ยงคนร้องเป็ น
ภาษาสเปนจึ งวิ่งไปช่ วย ทั้งนี้ เป็ นเพราะสังคมไทยจึ งคุน้ เคยกับชาวรั สเซี ยมากกว่าสเปน ดังมี
หลักฐานการเจริ ญสัมพันธไมตรี ของไทยกับรั สเซี ยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้า อยู่หั ว โดยพระมหากษัต ริ ย ์ข องรั ส เซี ย เคยเสด็ จ พระราชดํา เนิ น มาประทับ ยัง พระราชวัง
บางปะอิ น และในการเสด็จประพาสทวีป ยุโรปครั้ งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเลือกเสด็จพระราชดําเนิ นไปยังประเทศรัสเซี ยเป็ นประเทศแรก และทรง
ได้รับการต้อนรั บอย่างสมพระเกี ยรติ นอกจากนี้ เมื่ อถึ งคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ พระเจ้าซาร์ แห่ งประเทศรัสเซี ยก็ได้ส่งเจ้านายแทนพระองค์มาร่ วม
พระราชพิธีบ รมราชาภิ เ ษก อัน นํามาสู่ ความสัมพัน ธ์ที่แ น่ น แฟ้ นของทั้งสองประเทศตราบถึ ง
ปัจจุบนั (สมาน สุ ดโต, 2556)
เหตุการณ์อีกตอนหนึ่งที่ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์หลักในลําดับที่
10 คือทรงระบุให้ฝ่ายชายได้เป็ นหุ น้ ส่ วนของบริ ษทั แต่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น
ฝ่ ายชายได้รับการยอมรับให้เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ธนาคาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงคํานึ งถึงสภาพความ
เป็ นจริ งในสมัยนั้นและความสมเหตุ สมผล เพราะพระองค์ระบุว่าฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงนั้นมาจาก
ไทรบุรี ซึ่ งในรัชสมัยของพระองค์น้ นั ไทรบุรีเป็ นพื้นที่ในปกครองของประเทศอังกฤษ จากการที่
สยามสู ญ เสี ย ดิ น แดนทางใต้สุ ด ให้ กับ ประเทศอัง กฤษในรั ช สมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ งส่ งผลให้ชาวอังกฤษได้มาเปิ ดบริ ษทั จํานวนมากเพื่อทําการค้าในพื้นที่
เมืองไทรบุรี ดังนั้นการปรั บเปลี่ ยนให้ฝ่ายชายได้ถือหุ ้นบริ ษทั จึ งเป็ นการปรั บเปลี่ยนที่ สมเหตุ
สมผลและสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งในสมัยนั้น
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อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั พบว่าการปรั บเปลี่ ยนรายละเอี ยดของเหตุการณ์ สําคัญ บาง
เหตุการณ์ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดีน้ นั ไม่ได้ส่งผลให้ต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงเรื่ องหรื อเหตุการณ์สาํ คัญของเรื่ องจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
1.3 การเปรียบเทียบโครงเรื่องพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องคดีสาคัญกับ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux
จากการเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องของบทละครทั้งสองเรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงรักษาโครงเรื่ องของบทละครต้นฉบับเรื่ องUn Client Serieux
ไว้ ทั้งนี้ จะสังเกตได้ว่าบทละครทั้งสองเรื่ องเป็ นเรื่ องราวของทนายผูห้ นึ่งที่ชอบอวดตัวว่ามีความรู ้
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ไม่มีผูใ้ ดคิดจะว่าจ้างให้เขาทําคดี แต่ต่อมาก็ได้มาว่าความให้กบั ชาย
คนหนึ่ งซึ่ งทนายพยายามใช้วาทศิลป์ ให้ลูกความของตนจะได้ชนะคดี แต่เมื่อเหตุการณ์พลิกผัน
ทําให้ทนายได้เลื่อนเป็ นอัยการ เมื่อรับตําแหน่งใหม่เขาจึงกลับคําพูดของตนเอง แต่สุดท้ายอธิ บดี
ผูพ้ ิพากษาก็ได้ตดั สิ นคดีความอย่างเที่ยงธรรม
โครงเรื่ องดังกล่าวเมื่อเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ทําให้
เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํ คัญบาง
เหตุการณ์ เพื่อให้เนื้ อหาของพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้นเข้ากับบริ บทของสังคมไทย
อัน เป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ ท ํา ให้ ผู อ้ ่ า นและผูช้ มการแสดงละครของไทยเข้า ใจเรื่ อ งราวได้ชัด เจน
ซึ่งขอสรุ ปเป็ นตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบเหตุ การณ์ สาคัญในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ อง
คดีสาคัญกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Un Client Serieux
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องคดีสาคัญ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
Un Client Serieux
ทนายความและจ่ า ศาลร่ วมกัน หลอก ทนายความและจ่ า ศาลร่ วมกั น หลอก
1
จํา เลยในคดี ท ํา ร้ า ยร่ างกายให้ ว่ า จ้า ง จํา เลยในคดี ท ํา ร้ า ยร่ างกายให้ ว่ า จ้ า ง
ทนายความ
ทนายความ
คดี ทาํ ร้ ายร่ างกายได้รับการพิจารณาต่อ คดี ทาํ ร้ ายร่ างกายได้รับการพิจ ารณาต่ อ
2
จากคดีชิงทรัพย์
จากคดีฉอ้ โกง
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบเหตุ การณ์ สาคัญในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ อง
คดีสาคัญกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux (ต่ อ)
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องคดีสาคัญ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
Un Client Serieux
ฝ่ ายโจทก์ซ่ ึงเป็ นเจ้าของร้านกาแฟให้การ ฝ่ ายโจทก์ซ่ ึ งเป็ นเจ้าของร้านกาแฟให้การ
3
ว่าจําเลยเป็ นลูกค้าประจําที่ส่ังกาแฟเย็น ว่าจําเลยเป็ นลูกค้าประจําที่สั่งกาแฟเย็น
แก้ว เดี ย ว แต่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นจน แก้ว เดี ย ว แต่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นจน
ลู ก ค้า ไม่ เ ข้า ร้ า น และทํา ร้ า ยร่ างกาย ลูกค้าไม่เข้าร้าน และทําร้ายร่ างกายโจทก์
โจทก์หลังทะเลาะกัน
หลังทะเลาะกัน
ทนายความฝ่ ายจําเลยแก้ต่างว่าจําเลยเป็ น ทนายความฝ่ ายจําเลยแก้ต่างว่าจําเลยเป็ น
4
เจ้ า หน้ า ที่ สํ า คัญ ของรั ฐ มี ชี วิ ต ที่ น่ า เจ้าหน้าที่สาํ คัญของรัฐ มีชีวิตที่น่าสงสาร
สงสาร เป็ นหม้ายและต้องเลี้ยงดูลูกห้า เป็ นหม้ายและต้องเลี้ยงดูลูกห้าคน ตั้งใจ
คน ตั้งใจเข้าร้านกาแฟเพื่อพักผ่อนจาก เข้าร้านกาแฟเพื่อพักผ่อนจากการทํางาน
การทํางาน และสั่งเครื่ องดื่มถึงเจ็ดอย่าง และสั่งเครื่ องดื่มถึงเจ็ดอย่าง แต่ความจริ ง
แต่ความจริ งคือส่ วนผสมของกาแฟเย็น คือส่ วนผสมของกาแฟเย็น และที่ทาํ ร้าย
และที่ทาํ ร้ ายร่ างกายเพราะถูกฝ่ ายโจทก์ ร่ างกายเพราะถูกฝ่ ายโจทก์ผลักออกจาก
ผลักออกจากร้านจึงต้องป้ องกันตัว
ร้านจึงต้องป้ องกันตัว
อั ย ก า ร ถู ก สั่ ง ย้ า ย เ นื่ อ ง จ า ก ถู ก อัยการถูกสั่งย้าย เนื่องจากถูกทนายความ
6
ทนายความสร้ า งเรื่ อ งโกหกว่ า เป็ นผูท้ ี่ สร้ างเรื่ องโกหกว่าเป็ นผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ ห น้าที่
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ และในหนังสื อ โดยมิชอบ และในหนังสื อราชกิ จจาได้
ราชการได้ แ ต่ ง ตั้ งให้ ท นายความทํา แต่ ง ตั้ง ให้ ท นายความทํา หน้า ที่ อ ัย การ
หน้าที่อยั การแทน
แทน
อัย การเดิ น ออกจากห้ อ งพิ จ ารณาคดี อัย การเดิ น ออกจากห้ อ งพิ จ ารณาคดี
7
อธิ บดีผพู ้ ิพากษาจึงให้ทนายความปฏิบตั ิ อธิ บดีผพู ้ ิพากษาจึงให้ทนายความปฏิบตั ิ
หน้า ที่ อ ัย การทัน ที ท้ ัง ๆ ที่ ค ดี ค วามยัง หน้ า ที่ อ ัย การทัน ที ท้ ัง ๆ ที่ ค ดี ค วามยัง
พิจารณาไม่เสร็ จสิ้ น
พิจารณาไม่เสร็ จสิ้ น
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบเหตุ การณ์ สาคัญในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ อง
คดีสาคัญกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux (ต่ อ)
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องคดีสาคัญ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
Un Client Serieux
อัย การคนใหม่ ก ล่ า วว่าทนายความฝ่ าย อัย การคนใหม่ ก ล่ า วว่ า ทนายความฝ่ าย
8
จําเลยซึ่ งก็คือตนเองก่อนนี้ โกหกต่อศาล จําเลยซึ่ งก็คือตนเองก่อนนี้ โกหกต่อศาล
เพราะความจริ งแล้วจําเลยเป็ นเพียงคน เพราะความจริ ง แล้ว จํา เลยเป็ นเพี ย งคน
เปิ ดไฟตามถนน เป็ นคนชอบเที่ ยวเตร่ เปิ ดไฟตามถนน เป็ นคนชอบเที่ ย วเตร่
และไม่ได้เป็ นหม้าย
และไม่ได้เป็ นหม้าย
ฝ่ ายจําเลยเรี ยกร้องค่าจ้างคืน แต่อยั การ ฝ่ ายจําเลยเรี ยกร้องค่าจ้างคืน แต่อยั การ
9
ค น ใ ห ม่ บ อ ก ใ ห้ ไ ป เ รี ย ก คื น จ า ก ค น ใ ห ม่ บ อ ก ใ ห้ ไ ป เ รี ย ก คื น จ า ก
ทนายความ เพราะตอนนี้ เขาเป็ นอัยการ ทนายความ เพราะตอนนี้ เขาเป็ นอัยการ
แล้ว ไม่ใช่ทนายความของฝ่ ายจําเลย
แล้ว ไม่ใช่ทนายความของฝ่ ายจําเลย
อธิ บ ดี ผู พ้ ิ พ ากษาตัด สิ น ให้ จ ํา เลยไม่ มี อธิบดีผพู ้ ิพากษาตัดสิ นให้จาํ เลยชดใช้เงิน
10
ความผิดเพราะเห็นว่าเป็ นการป้ องกันตัว ให้กบั ฝ่ ายโจทก์
จากการถู ก ฝ่ ายโจทก์ผลัก ออกจากร้ า น
ซึ่ งเป็ นการใช้อาํ นาจเกิ นกว่าที่กฎหมาย
อนุญาต
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จากตารางแสดงการเปรี ยบเที ย บเหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงรั กษาโครงเรื่ องของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสไว้ โดยเห็ นได้จากการเริ่ มเรื่ องซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ ที่ทนายความและจ่าศาลร่ วมกันหลอก
จําเลยในคดี ทาํ ร้ ายร่ างกายให้ว่าจ้างทนายความ โดยมีเหตุการณ์ที่ฝ่ายโจทก์ให้การว่าจําเลยเป็ น
ลูกค้าประจํา ที่ ส่ังกาแฟเย็น แก้วเดี ย ว แต่สร้ างความเดื อดร้ อนจนลูกค้าไม่เข้าร้ าน และทําร้ าย
ร่ างกายโจทก์หลังทะเลาะกันเป็ นการเตรี ยมเรื่ อง ทั้งนี้ การเหตุการณ์ที่ทนายความฝ่ ายจําเลยแก้ต่าง
ให้จาํ เลยเป็ นการค้นพบ ส่ วนจุดวิกฤติของเรื่ องคือเหตุการณ์ที่อยั การถูกสั่งย้ายและมีการแต่งตั้ง
ทนายความเป็ นอัยการแทนในระหว่างที่คดียงั ไม่ได้รับการตัดสิ น เหตุการณ์ที่อยั การคนใหม่กล่าว
หักล้างสิ่ งที่ตนเองได้ให้การต่อศาลในฐานะทนายความของจําเลยก่อนหน้านี้ เป็ นจุดสู งสุ ดของเรื่ อง
และการคลี่คลายเรื่ องคือเหตุการณ์ที่จาํ เลยเรี ยกร้องค่าจ้างทนายคืน โดยการจบเรื่ องคือการตัดสิ น
คดีของอธิบดีผพู ้ ิพากษา
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อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สําคัญที่ปรากฏในพระราช
นิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคัญ บางเหตุการณ์ให้แตกต่างจากบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux โดยทรงเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์หลักในลําดับที่ 2
ด้วยการให้คดีน้ ีได้รับการพิจารณาต่อจากคดีชิงทรัพย์ ที่อา้ ยเสื อปิ๊ บชิงทรัพย์ยายมี แต่ในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น คดีน้ ีได้รับการพิจารณาต่อจากคดีฉอ้ โกง ที่ชอง-ปอล มาปิ๊ บ หลอก
ขายต้น เครสซง (Cresson)โดยอ้า งว่ า เป็ นต้น บุ ย ส์ (Buis) ทั้ง นี้ สาเหตุ ที่ พ ระองค์ท รงเปลี่ ย น
รายละเอียดส่ วนนี้ อาจเป็ นเพราะทรงเห็นว่าคนไทยนั้นคุน้ เคยกับคดีชิงทรัพย์มากกว่าการฉ้อโกง
ด้วยการขายของ
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวยังทรงเปลี่ยนรายละเอียดของ
เหตุการณ์สาํ คัญในลําดับที่ 5 โดยทรงเปลี่ยนให้นกั การประจําศาลนําหนังสื อราชกิจจามาให้อยั การ
แต่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น จ่าศาลเป็ นผูท้ ี่นาํ หนังสื อราชการมาให้ ทั้งนี้ อาจทรง
เห็นว่าหนังสื อราชกิจจานั้นเป็ นหนังสื อที่มาจากภายนอก ดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผลที่จะให้จ่าศาล
ซึ่ งหน้าที่ประจําการในศาลระหว่างการพิจารณาคดีออกไปข้างนอกเพื่อนําหนังสื อราชกิจจาเข้ามา
การให้นกั การประจําศาลซึ่ งประจําการอยู่หน้าห้องพิจารณาคดีนาํ เข้ามา จึงมีความเหมาะสมและ
เข้ากับสภาพความเป็ นจริ งมากกว่า
นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์ในตอนจบของ
เรื่ องด้วยการให้อธิ บดีผพู ้ ิพากษาตัดสิ นให้ฝ่ายจําเลยไม่มีความผิดเพราะถูกฝ่ ายโจทก์ทาํ ร้ายร่ างกาย
ซึ่ งเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย การตัดสิ น ดังกล่าวเป็ นการแสดงให้เห็ นถึงความยุติธรรมและ
สมเหตุสมผล แต่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น อธิ บดีผพู ้ ิพากษาตัดสิ นให้ฝ่ายจําเลย
ชดใช้เงินให้กบั ฝ่ ายโจทก์
อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั พบว่าการปรั บเปลี่ ยนรายละเอี ยดของเหตุการณ์ สําคัญบาง
เหตุ ก ารณ์ ใ นพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งคดี ส าคั ญ นั้น ไม่ ไ ด้ส่ ง ผลให้ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงโครงเรื่ องหรื อเหตุการณ์สาํ คัญของเรื่ องจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
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1.4 การเปรียบเทียบโครงเรื่องพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องวิไลเลือกคู่กับ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
จากการเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องของบทละครทั้งสองเรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงรักษาโครงเรื่ องของบทละครต้นฉบับเรื่ องLes Vivacités du
Capitaine Tic ไว้ กล่าวคือบทละครทั้งสองเรื่ องเป็ นเรื่ องราวความรักของนายทหารหนุ่ มกับ
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หญิงสาวที่ชอบพอกัน แต่มีเหตุการณ์ที่ทาํ ให้หญิงสาวจะต้องแต่งงานกับชายอื่น ชายหนุ่ มและ
หญิ ง สาวจึ ง ตัด สิ น ใจบอกเรื่ อ งราวความรั ก ที่ มี ต่ อ กัน ให้ผูใ้ หญ่ ท ราบ แต่ ก็ มี ผูพ้ ยายามสร้ า ง
เหตุการณ์เพื่อขัดขวางความรักของทั้งคู่ แต่สุดท้ายหญิงสาวก็สร้างเงื่อนไขบางอย่างที่ช่วยเตือนสติ
ให้ชายหนุ่ มไม่ใ ห้แ สดงพฤติ ก รรมที่ จ ะทําให้ตนต้องเป็ นฝ่ ายเสี ย หาย ในที่ สุด ปั ญหาต่ าง ๆ ก็
คลี่คลายและทําให้นายทหารหนุ่มและหญิงสาวสมปรารถนา
โครงเรื่ องดังกล่าวเมื่อเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ทําให้
เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํ คัญบาง
เหตุการณ์ เพื่อให้เนื้ อหาของพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้นเข้ากับบริ บทของสังคมไทย
อัน เป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ ท ํา ให้ ผู อ้ ่ า นและผูช้ มการแสดงละครของไทยเข้า ใจเรื่ อ งราวได้ชัด เจน
ซึ่งขอสรุ ปเป็ นตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ สาคัญในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไล
เลือกคู่กบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องวิไลเลือกคู่
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
Les Vivacités du Capitaine Tic
นายทหารผูห้ นึ่ งย้ายกลับมารั บราชการ นายทหารผูห้ นึ่งลาออกจากการเป็ นทหาร
1
ในกรุ งเทพมหานคร หลั ง จากไป ประจํา การที่ ป ระเทศจี น และกลับ มา
ประจํา การที่ ม ณฑลพายัพ โดยเขาได้ เยี่ ย มป้ าพร้ อ มกั บ ซื้ อชุ ด นํ้ าชาทํา จาก
กลับมาเยี่ยมป้ าพร้อมกับซื้ อเครื่ องลงรัก กระเบื้องมาฝาก
มาฝาก
นายทหารและหลานสาวของป้ าได้พ บ นายทหารและหลานสาวของป้ าได้พบกัน
2
กันและหลงรักกัน
และหลงรักกัน
ครู ของหญิงสาวเป็ นพ่อสื่ อให้กบั ชายคน ครู ของหญิงสาวเป็ นพ่อสื่ อให้กบั ชายคน
3
หนึ่ งและได้พาชายหนุ่ มมาที่ บา้ น เพื่ อ หนึ่ ง และได้พ าชายหนุ่ ม มาที่ บ ้า น เพื่ อ
แ น ะ นํ า ใ ห้ ทุ ก ค น ไ ด้ รู้ จั ก แ ล ะ เ ห็ น แ น ะ นํ า ใ ห้ ทุ ก ค น ไ ด้ รู้ จั ก แ ล ะ เ ห็ น
ความสามารถ
ความสามารถ
นายทหารและครู ไม่ลงรอยกัน เพราะครู นายทหารและครู ไม่ลงรอยกัน เพราะครู
4
ชอบดูถูกอาชีพทหาร
ชอบดูถูกอาชีพทหาร
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบของเหตุการณ์ สาคัญในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
วิไลเลือกคู่กบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
(ต่ อ)
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องวิไลเลือกคู่
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
Les Vivacités du Capitaine Tic
นายทหารกับหญิงสาวสารภาพกับป้ าว่า นายทหารกับหญิงสาวสารภาพกับป้ าว่า
5
ทั้ง สองคนนั้น รั ก กัน ป้ าจึ ง แจ้ง ยกเลิ ก ทั้งสองคนนั้นรักกัน ป้ าจึงแจ้งยกเลิกการ
การแต่งงาน
แต่งงาน
ครู ไ ม่ พ อใจที่ ถู ก บอกเลิ ก การแต่ ง งาน ครู ไม่พอใจที่ถูกบอกเลิกการแต่งงานของ
6
ของหญิ งสาวกับชายหนุ่ มนักวิชาการที่ หญิงสาวกับชายหนุ่ มนักวิชาการที่ตนได้
ตนได้เ ป็ นพ่ อ สื่ อ เพราะครู ห วัง พึ่ ง พา เป็ นพ่อสื่ อ เพราะครู หวังพึ่งพาชายหนุ่ ม
ชายหนุ่ ม คนนี้ ในอนาคต ดัง นั้น จึ ง ชิ ง คนนี้ ในอนาคต ดังนั้นจึงชิงป่ าวประกาศ
ป่ าวประกาศในงานเลี้ ยงว่าหญิงสาวจะ ในงานเลี้ยงว่าหญิงสาวจะแต่งงานกับชาย
แต่งงานกับชายหนุ่มนักวิชาการ
หนุ่มนักวิชาการ
นายทหาร หญิงสาว และป้ า ไม่พอใจ นายทหาร หญิ งสาว และป้ า ไม่พอใจ
7
ครู ด้ ว ยความเป็ นคนอารมณ์ ร้ อ น ครู ด้ ว ยความเป็ นคนอารมณ์ ร้ อน
นายทหารจึงทําร้ายร่ างกายครู
นายทหารจึงทําร้ายร่ างกายครู
ครู มาพบกับหญิงสาวและป้ า และโกหก ครู มาพบกับหญิงสาวและป้ า และโกหก
8
หญิงสาวกับป้ าว่านายทหารเป็ นคนเจ้าชู ้ หญิงสาวกับป้ าว่านายทหารเป็ นคนเจ้าชู ้
โดยเขาได้สืบ ทราบว่า นายทหารได้นํา โดยบาดแผลที่มือของนายทหารนั้นเกิ ด
กล่องลาวเงินไปให้ผหู ้ ญิงอื่น
จากการต่อสู เ้ พราะแย่งผูห้ ญิง
หญิงสาวเชื่ อตามที่ครู บอก จึ งบอกเลิ ก หญิ งสาวเชื่ อตามที่ ครู บอก จึ งบอกเลิ ก
9
กับนายทหาร
กับนายทหาร
ทหารรั บใช้ของนายทหารเล่าความจริ ง ทหารรับใช้ของนายทหารเล่าความจริ งให้
10
ให้ฟังว่ากล่องลาวเงินนั้น เป็ นของฝากที่ ฟั ง ว่ า บาดแผลที่ เ ห็ น นั้น เกิ ด จากการนํา
นายทหารนําไปมอบให้กบั แม่ของทหาร ดาบมาเฉื อนแขนตัวเอง เพราะนายทหาร
รั บ ใช้ เพื่ อ เป็ นค่ า ทํา ขวัญ ที่ น ายทหาร ต้องการชดใช้ความผิดที่อารมณ์ ร้ อนจน
อารมณ์ร้อนจนเตะทหารรับใช้
เตะทหารรับใช้
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบของเหตุการณ์ สาคัญในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
วิไลเลือกคู่กบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
(ต่ อ)
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องวิไลเลือกคู่
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
Les Vivacités du Capitaine Tic
ครู ทราบว่านายทหารเป็ นคนอารมณ์ร้อน ครู ทราบว่านายทหารเป็ นคนอารมณ์ร้อน
11
จึ ง พยายามพู ด ยั่ว ยุ เพื่ อ ให้ น ายทหาร จึ ง พยายามพู ด ยั่ว ยุ เพื่ อ ให้ น ายทหาร
แสดงอารมณ์ โ กรธต่ อ หน้า ทุ ก คน แต่ แสดงอารมณ์ โ กรธต่ อ หน้า ทุ ก คน แต่
หญิ ง สาวได้ช่ ว ยให้ น ายทหารสงบสติ หญิ ง สาวได้ช่ ว ยให้ น ายทหารสงบสติ
อารมณ์ดว้ ยการสัน่ กระดิ่งเตือน
อารมณ์ดว้ ยการสัน่ กระดิ่งเตือน
นายทหารและหญิงสาวได้ไล่ครู ให้ออก นายทหารและหญิงสาวได้ไล่ครู ให้ออก
12
จากบ้าน
จากบ้าน
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จากตารางแสดงการเปรี ยบเที ย บเหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงรั กษาโครงเรื่ องของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสไว้ โดยเห็นได้จากเหตุการณ์ที่นายทหารกลับมาจากการปฏิบตั ิราชการและกลับมาเยี่ยมป้ า
ซึ่งเป็ นการเริ่ มเรื่ อง การปูพ้ืนเรื่ องคือเหตุการณ์ที่นายทหารและหลานสาวของป้ าได้พบกันและหลง
รักกัน จากนั้นการเตรี ยมเรื่ องคือเหตุการณ์ที่ครู ของหญิงสาวเป็ นพ่อสื่ อให้กบั ชายคนหนึ่ ง โดยครู
คนนี้ กบั นายทหารไม่ลงรอยกัน การค้นพบคือเหตุการณ์ที่นายทหารกับหญิงสาวสารภาพกับป้ าว่า
ทั้งสองคนนั้นรั กกัน ป้ าจึงแจ้งยกเลิกการแต่งงาน โดยมีจุดวิกฤติของเรื่ องคือเหตุการณ์ที่ครู ไม่
พอใจที่ถูกบอกเลิกการแต่งงานของหญิงสาวกับชายหนุ่มนักวิชาการที่ตนได้เป็ นพ่อสื่ อ ดังนั้นจึงชิง
ป่ าวประกาศในงานเลี้ยงว่าหญิงสาวจะแต่งงานกับชายหนุ่ มนักวิชาการ เหตุการณ์ที่ครู มาพบกับ
หญิงสาวและป้ า และโกหกหญิงสาวกับป้ าว่านายทหารเป็ นคนที่มีนิสัยเจ้าชู ้ จนทําให้หญิงสาว
บอกเลิกกับนายทหารเป็ นจุดสู งสุ ดของเรื่ อง ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่ทหารรับใช้ของนายทหารเล่าความ
จริ งให้หญิงสาวและป้ าฟั งเป็ นการคลี่คลายเรื่ อง และการจบเรื่ องคือเหตุการณ์ ที่นายทหารและ
หญิงสาวได้ไล่ครู ให้ออกจากบ้าน
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สําคัญที่ปรากฏในพระราช
นิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ จะพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคัญบางเหตุการณ์ให้แตกต่างจากบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic โดยทรงเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํ คัญ
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ในลําดับที่ 1 ด้วยการให้ระบุให้นายทหารกลับมารับราชการที่กรุ งเทพมหานคร หลังจากไปประจํา
ที่มณฑลพายัพมากว่าสิ บปี แต่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น ผูแ้ ต่งระบุให้นายทหาร
ลาออกจากราชการทหาร โดยกลับมาใช้ชีวิตด้วยเงินบําเหน็จ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนในส่ วนนี้ แสดง
ให้เห็ นว่า พระองค์ทรงคํานึ ง ถึ งทัศนคติ ของคนในสังคมไทย ที่ ให้ความสําคัญกับผูท้ ี่ มีงานทํา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคื องานราชการ ซึ่ งมีงานทํานั้นยังเป็ นคุณสมบัติสําคัญของการที่จะมี คู่ครอง
เพราะจะทํา ให้ผูท้ ี่ จ ะมาเป็ นคู่ครองเกิ ด ความมัน่ ใจ ดังนั้น หากทรงระบุ ใ ห้น ายทหารออกจาก
ราชการทหารตามบทละครต้นฉบับ อาจทําให้ผอู ้ ่านหรื อผูช้ มการแสดงละครซึ่ งเป็ นชาวไทยรับ
ความคิดนี้ ได้ยาก นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงปรับเปลี่ยนให้นายทหารนําเครื่ องลงรักมาฝากป้ า แต่
ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสระบุวา่ นายทหารซื้อชุดนํ้าชาที่ทาํ จากกระเบื้องมาฝากป้ า ซึ่ง
จะเห็นได้วา่ พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดส่ วนนี้ได้เหมาะสมและเข้ากับปูมหลังของตัวละคร
ที่เพิ่งกลับมาจากการรับราชการที่มณฑลพายัพ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ทางภาคเหนื อของประเทศไทย โดย
พื้นที่ดงั กล่าวนั้นมีชื่อเสี ยงด้านศิลปหัตถกรรมเครื่ องลงรัก
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคัญ ลําดับที่ 8 และ 10 โดยทรงปรับเปลี่ยนให้ครู มาเล่าให้ฝ่ายหญิงสาวฟั งว่า
นายทหารเป็ นคนเจ้าชูแ้ ละได้นาํ กล่องลาวเงินไปให้ผหู ้ ญิงอื่น แต่ทหารรับใช้ก็มาอธิบายความจริ ง
ให้ฟังว่าผูห้ ญิงคนนั้นคือแม่ของทหารรับใช้ โดยกล่องลาวเงินนั้นเป็ นของที่นายทหารมอบให้เพื่อ
ชดเชยความผิดที่อารมณ์ร้อนจนเตะทหารรับใช้ แต่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสครู มาเล่า
ให้ฝ่ายหญิงสาวฟังว่านายทหารเป็ นคนเจ้าชู ้ โดยมีเรื่ องดวลดาบเพราะแย่งผูห้ ญิง จนเกิดบาดแผลที่
ข้อมือ แต่ทหารรับใช้ก็อธิ บายความจริ งว่าบาดแผลนั้นเกิดจากการนําดาบมาเฉื อนแขนตัวเอง เพื่อ
ชดเชยความผิดที่นายทหารอารมณ์ร้อนจนเตะทหารรับใช้ ดังเห็นได้จากบทสนทนาดังนี้
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(1)
วิไล
แบน
วิไล
แบน

วิไล

กล่องนัน่ คุณรัตน์เอาไปให้ผหู้ ญิงหรื อ ?
ขอรับ คุณยังไม่ทราบว่าผูห้ ญิงคนนั้นคือมารดาผมเอง
อะไรนะ ? แม่แกหรื อ ?
ขอรับ คุณท่านใจดีเหลือเกิ น ท่านทราบว่าแม่ผมป่ วย ๆ ไข้ ๆ อยู่ ท่าน
อุตส่ าห์ไปเยี่ยมถึงบ้าน ให้กล่องเงินใบหนึ่ ง และให้เงิ นอีก ๒๐๐ บาท
สําหรั บค่าหมอและค่ายา ผมเรี ยนท่านแล้วว่ามากเกิ นไปแต่คุณท่านไม่
ยอม ท่านว่าต้องทําขวัญเพียงพอ
ทําขวัญใคร ?
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แบน

วิไล
แบน

(2)
ลูซีล
แบร์กนารด์
มาดาม เดอ กีย ์
ลูซีล
แบร์กนาร์ด

ลูซีล
แบร์กนาร์ด
(3)
Lucile
Bernard
Madame de Guy
Lucile
Bernard

Lucile

ทําขวัญผมขอรับ ทีแรกท่านจะให้เงินแก่ผมเอง แต่ผมไม่รับประทาน ผม
ขอให้แม่แทน เพราะแก่แล้วทํามาหากินอะไรเองไม่ได้ ผมยังมีแรงรับใช้
ท่านได้
ทําขวัญเรื่ องอะไรกัน
(ออกกระดาก) เพราะ---เอ้อ --- เพราะคุ ณ ท่ า นมี บ างเวลาที่ ค่ อ นข้า งจะ
ฉุ นเฉี ยวขึ้นมาง่าย ๆ เมื่อวานซื นนี้ ผมทําอะไรอันหนึ่ งขัดใจท่าน - - - คุณ
อย่าเข้าใจว่าคุณรั ตน์เป็ นคนดุ ดนั อะไรนะขอรั บ เพราะแท้จริ งท่ านใจดี
ที่สุด - - - แต่ตีนท่านไวอยูส่ ักนิดหนึ่ง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 229-230)
เหวี่ยงอะไร...
ด้วยเท้าขวาของเขา...
(หัวเราะ) ฮ่า ! ฮ่า! ฮ่า !
(หัวเราะ) โถน่าสงสาร!
พวกคุณหัวเราะเยาะหรื อ ? ผมนะ เหมือนฟ้ าร้อง! เลือดไหลออกหู เลย
ดู เ หมื อ นว่า ผมถู ก หยามเกี ย รติ ต่ อ หน้า พวกทหาร แต่ ผ มต้อ งให้ค วาม
ยุติธรรมแก่ผูก้ องของผมนะ เขารี บมาหาและบอกผมว่า “แบร์ กนารด์...
เรื่ องนี้ตอ้ งชดใช้กนั ด้วยดาบ มานี่ !”
อ๋ อ !...
ผู้ก องท่ า นเมตตาต่ อ ผม ท่ า นใช้ ด าบเฉื อนแขนท่ า นเป็ นรอยแผล
คุณต้องการดูไหม
Un quoi ?
Avec sa jambe droite...
riant. Ah ! ah ! ah !
riant. Mon pauvre garçon !
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!"
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)

การปรั บ เปลี่ ย นรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ ในส่ ว นนี้ อาจเป็ นเพราะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการแสดงการขอโทษในบริ บททางสังคมไทย
นั้น มัก จะเป็ นการกล่ า วขอโทษและมอบสิ่ งของเพื่อแสดงการขอโทษ แต่ ใ นสังคมตะวัน ตก
โดยเฉพาะสังคมของทหารตะวันตกนั้นมักจะขอโทษและชดใช้ความผิดด้วยการทําร้ายร่ างกายหรื อ
สร้างรอยแผลบนร่ างกายของตนเอง เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนใจในการกระทําความผิดของตน การที่
โอราซใช้ด าบมาเฉื อนที่ ขอ้ มื อของตนเองเพื่อสร้ างรอยแผลเตื อนใจในความผิด ของตนที่ มีต่ อ
ลูกน้อง จึงเป็ นเรื่ องที่สมเหตุสมผล และเข้ากับบริ บททางความคิดของทหารชาวตะวันตก แต่ใน
ประเทศไทยนั้นมองว่าการทําร้ ายร่ างกายตนเองเพื่อชดเชยความผิดเป็ นเรื่ องที่รุนแรง อีกทั้งคน
ส่ วนใหญ่ในสังคมไทยนั้นนับถือศาสนาพุทธ ซึ่ งมีความเชื่อผ่านหลักคําสอนว่าการทําร้ายร่ างกาย
ตนเองนั้นเป็ นบาปอย่างหนึ่ง และการให้อภัยนั้นเป็ นการทําบุญอย่างหนึ่ง สังคมไทยจึงไม่นิยมการ
ใช้ความรุ นแรง โดยเฉพาะการทําร้ายร่ างกายของตนเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่ งพระองค์
ทรงเข้าใจบริ บททางสังคมไทยในเรื่ องนี้ เป็ นอย่างดี จึ งทรงปรั บเปลี่ยนให้นายทหารแสดงการ
ขอโทษทหารรั บ ใช้ข องตนด้ว ยการมอบสิ่ ง ของ นอกจากนี้ จะเห็ น พระอัจ ฉริ ย ภาพด้า นการ
ปรับเปลี่ยนเนื้ อหา โดยทรงสร้างความสมเหตุสมผลด้วยการเพิ่มเนื้ อหาให้แม่ของทหารรับใช้น้ นั
กําลังป่ วย สิ่ งของที่มอบเพื่อแสดงความขอโทษต่อพลทหารแบนนั้นจึงเป็ นของสําหรับเยีย่ มอาการ
ป่ วย และกลายเป็ นประเด็นที่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิดว่านายทหารแอบมีผหู ้ ญิงอื่นเหมือนประเด็น
ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั พบว่าการปรั บเปลี่ ยนรายละเอี ยดของเหตุการณ์ สําคัญบาง
เหตุ ก ารณ์ ใ นพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งวิ ไ ลเลื อ กคู่ น้ ัน ไม่ ไ ด้ส่ ง ผลให้ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงโครงเรื่ องหรื อเหตุการณ์สาํ คัญของเรื่ องจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
1.5 การเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตากับ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
จากการเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องของบทละครทั้งสองเรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาโครงเรื่ องของบทละครต้นฉบับเรื่ องLa Poudre aux
Yeux ไว้ ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่าบทละครทั้งสองเรื่ องเป็ นเรื่ องราวของครอบครั วสองครอบครัวที่
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พยายามปิ ดบังฐานะที่แท้จริ งของกันและกัน จึงพยายามสร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้คิดว่าต่างฝ่ ายต่าง
เป็ นผูม้ ีฐานะดี เพื่อให้ลูกของทั้งสองฝ่ ายได้แต่งงานกัน แต่เมื่อความจริ งเปิ ดเผยทั้งสองครอบครัวก็
ผิดใจกัน แต่สุดท้ายญาติผใู ้ หญ่ของฝ่ ายชายได้เข้ามาไกล่เกลี่ย จึงทําให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายไปได้
โครงเรื่ องดังกล่าวเมื่อเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ทําให้
เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํ คัญบาง
เหตุการณ์ เพื่อให้เนื้ อหาของพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้นเข้ากับบริ บทของสังคมไทย
อันเป็ นส่ วนสําคัญที่ ทาํ ให้ผูอ้ ่านและผูช้ มการแสดงละครของไทยเข้าใจเรื่ องราวได้ชัดเจน ซึ่ ง
ขอสรุ ปเป็ นตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ สาคัญในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องตบตา
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่อง La Poudre aux Yeux
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องตบตา
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
La Poudre aux Yeux
ชายหนุ่ มได้สารภาพต่อพ่อและแม่ของ ชายหนุ่ มได้ส ารภาพต่ อพ่อ และแม่ ข อง
1
ฝ่ ายหญิงว่าหลงรักหญิงสาวและต้องการ ฝ่ ายหญิงว่าหลงรักหญิงสาวและต้องการ
แต่งงานด้วย โดยจะให้พ่อและแม่มาสู่ แต่งงานด้วย โดยจะให้พอ่ และแม่มาสู่ ขอ
ขอภายหลัง ซึ่งพ่อและแม่ของฝ่ ายหญิงก็ ภายหลัง ซึ่ ง พ่ อ และแม่ ข องฝ่ ายหญิ ง ก็
พอใจในชายหนุ่มเช่นกัน
พอใจในชายหนุ่มเช่นกัน
หญิงสาวแอบบอกพ่อและแม่ว่าพ่อและ หญิงสาวแอบบอกพ่อและแม่ว่าพ่อและ
2
แม่ของฝ่ ายชายจะปลอมเป็ นคนมาขอเช่า แม่ของฝ่ ายชายจะปลอมเป็ นคนมาขอเช่า
ตึกและเป็ นคนไข้ เพื่อมาแอบดูตวั
ตึกและเป็ นคนไข้ เพื่อมาแอบดูตวั
พ่ อ แ ล ะ แ ม่ ข อ ง ฝ่ า ย ห ญิ ง เ ข้ า ใ จ ว่ า พ่ อ แ ล ะ แ ม่ ข อ ง ฝ่ า ย ห ญิ ง เ ข้ า ใ จ ว่ า
3
ครอบครัวฝ่ ายชายมีฐานะที่ร่ ํารวย และ ครอบครั วฝ่ ายชายมี ฐานะที่ร่ ํารวย และ
เกรงว่าครอบครัวของตนจะไม่สมฐานะ เกรงว่าครอบครัวของตนจะไม่สมฐานะ
จึงตบตาพ่อและแม่ของฝ่ ายชายด้วยการ จึงตบตาพ่อและแม่ของฝ่ ายชายด้วยการ
สร้ างเรื่ องโกหกหลอกลวงเรื่ องฐานะที่ สร้ างเรื่ องโกหกหลอกลวงเรื่ องฐานะที่
มัง่ คัง่
มัง่ คัง่
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ สาคัญในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องตบตา
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่อง La Poudre aux Yeux (ต่ อ)
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องตบ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
La Poudre aux Yeux ตา
พ่อและแม่ของฝ่ ายชายบอกความจริ งว่า พ่อและแม่ของฝ่ ายชายบอกความจริ งว่า
4
มาสู่ ขอ โดยพ่อและแม่ของฝ่ ายหญิงบอก มาสู่ ขอ โดยพ่อและแม่ของฝ่ ายหญิงบอก
ให้รอคําตอบสักระยะหนึ่ง
ให้รอคําตอบสักระยะหนึ่ง
พ่อและแม่ของฝ่ ายชายไม่ทราบความจริ ง พ่อและแม่ของฝ่ ายชายไม่ทราบความจริ ง
5
จึ ง กัง วลว่ า ครอบครั ว ของตนเองจะมี จึงกังวลว่าครอบครัวของตนเองจะมีฐานะ
ฐานะไม่คู่ควรกับครอบครัวฝ่ ายหญิง
ไม่คู่ควรกับครอบครัวฝ่ ายหญิง
พ่อแม่ของฝ่ ายหญิงมาที่บา้ นฝ่ ายชายโดย พ่อแม่ของฝ่ ายหญิงมาที่บา้ นฝ่ ายชายโดย
6
แจ้ ง ล่ ว งหน้ า เพื่ อ มาตอบรั บ คํ า ขอ แจ้ ง ล่ ว งหน้ า เพื่ อ มาตอบรั บคํ า ขอ
แต่งงานและพูดคุยเรื่ องสิ นสอด พ่อและ แต่งงานและพูดคุยเรื องสิ นสอด พ่อและ
แ ม่ ข อ ง ฝ่ า ย ช า ย จึ ง ต บ ต า ด้ ว ย ก า ร แ ม่ ข อ ง ฝ่ า ย ช า ย จึ ง ต บ ต า ด้ ว ย ก า ร
หลอกลวงว่า เครื่ อ งเรื อ นในบ้า นนั้น ส่ ง หลอกลวงด้ว ยการดึ งผ้าคลุ มชุ ดรั บแขก
ซ่ อมที่ ห้า งซิ ม สัน ทําให้ที่ บา้ นมี เครื่ อ ง ออก เพื่อแสดงให้เห็นว่ารํ่ารวย มีคนมา
เรื อนน้อยชิ้น
หาอยูเ่ สมอ
พ่อและแม่ของฝ่ ายชายเชิญครอบครัวฝ่ าย พ่อและแม่ของฝ่ ายชายเชิญครอบครัวฝ่ าย
7
หญิงมารั บประทานอาหารเย็นแบบเป็ น หญิ งมารั บประทานอาหารเย็นแบบเป็ น
กันเอง โดยในระหว่างนั้นได้จา้ งพ่อครัว กันเอง โดยในระหว่างนั้นได้จา้ งพ่อครัว
จากโรงแรมมาจัดอาหารเตรี ยมงานเลี้ยง จากโรงแรมมาจัดอาหารเตรี ยมงานเลี้ยง
ทั้งสองฝ่ ายต่างแต่งตัวหรู หราเพื่อตบตา ทั้งสองฝ่ ายต่างแต่งตัวหรู หราเพื่อตบตา
8
เรื่ องฐานะ และได้ข่มเรื่ องฐานะผ่านให้ เรื่ องฐานะ และได้ข่มเรื่ องฐานะผ่านให้
เงิ น แก่ ลู ก เพื่ อ เป็ นกองทุ น สํ า หรั บ คู่ เงิ น แก่ ลู ก เพื่ อ เป็ นกองทุ น สํ า หรั บ คู่
แต่งงานใหม่ รวมถึงจํานวนเงินที่เตรี ยม แต่งงานใหม่ รวมถึงจํานวนเงินที่เตรี ยม
ไว้ สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ โดยไม่ ไว้ สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ โดยไม่
คํา นึ ง ถึ ง ฐานะที่ แ ท้จ ริ ง จนทั้งสองฝ่ าย คํา นึ ง ถึ ง ฐานะที่ แ ท้จ ริ ง จนทั้ง สองฝ่ าย
ทะเลาะกัน
ทะเลาะกัน
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ สาคัญในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องตบตา
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่อง La Poudre aux Yeux (ต่ อ)
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่องตบตา
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
La Poudre aux Yeux
ผู ้เ ป็ นอาของฝ่ ายชายที่ ป ระพฤติ ต ั ว ผูเ้ ป็ นอาของฝ่ ายชายที่ประพฤติตวั เหมือน
9
เหมือนคนจนได้สืบทราบว่าทั้งสองฝ่ าย คนจนได้สืบทราบว่าทั้งสองฝ่ ายต่างตบ
ต่างตบตาเรื่ องฐานะกันอยู่ จึงให้ท้ งั สอง ตาเรื่ องฐานะกันอยู่ จึงให้ท้ งั สองฝ่ ายพูด
ฝ่ ายพูดความจริ งต่อกัน
ความจริ งต่อกัน
ทั้งสองครอบครัวต่างขอโทษกันและพูด ทั้งสองครอบครัวต่างขอโทษกันและพูด
10
พู ด ความจริ งต่ อ กั น จากนั้ นจึ ง ทาน พู ด ความจริ งต่ อ กั น จากนั้ นจึ ง ทาน
อาหารร่ ว มกัน โดยอาของฝ่ ายชายได้ อาหารร่ ว มกัน โดยอาของฝ่ ายชายได้
มอบเงินจํานวนหนึ่ งให้กบั หลานที่กาํ ลัง มอบเงินจํานวนหนึ่ งให้กบั หลานที่กาํ ลัง
จะแต่งงาน
จะแต่งงาน
จากตารางแสดงการเปรี ยบเที ย บเหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงรั กษาโครงเรื่ องของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสไว้ โดยเห็นได้จากการเริ่ มเรื่ องซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่ชายหนุ่ มได้สารภาพต่อพ่อและแม่ของ
ฝ่ ายหญิงว่าหลงรักหญิงสาวและต้องการแต่งงานด้วย โดยมีเหตุการณ์ที่หญิงสาวแอบบอกพ่อและ
แม่ของตนว่าพ่อและแม่ของฝ่ ายชายจะปลอมเป็ นคนมาขอเช่าตึกและเป็ นคนไข้ เพื่อมาแอบดูตวั
เป็ นการปูพ้ืน เหตุการณ์ที่พ่อและแม่ของฝ่ ายหญิงเข้าใจว่าครอบครัวฝ่ ายชายมีฐานะที่ร่ ํารวย และ
เกรงว่าครอบครั วของตนจะไม่สมฐานะ จึ งสร้ างเรื่ องโกหกหลอกลวงเรื่ องฐานะที่ มงั่ คัง่ เป็ น
เหตุการณ์เตรี ยมเรื่ อง จากนั้นเหตุการณ์ที่พ่อและแม่ของฝ่ ายชายไม่ทราบความจริ งว่าถูกหลอก จึง
กังวลว่าครอบครั วของตนเองจะมีฐานะไม่คู่ควรกับครอบครัวฝ่ ายหญิงเป็ นการค้นพบ ทั้งนี้ จุด
วิกฤติของเรื่ องคือเหตุการณ์ที่ พ่อและแม่ของฝ่ ายหญิงมาตอบรับคําขอแต่งงานที่บา้ นฝ่ ายชายโดย
แจ้งล่วงหน้า พ่อและแม่ของฝ่ ายชายจึงตบตาเรื่ องฐานะครอบครัวเช่นกัน จุดสู งสุ ดของเรื่ องคือ
เหตุการณ์ที่ท้ งั สองฝ่ ายต่างข่มเรื่ องฐานะผ่านให้เงินแก่ลูกเพื่อเป็ นกองทุนสําหรับคู่แต่งงานใหม่
รวมถึงจํานวนเงินที่เตรี ยมไว้สําหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จนทั้งสองฝ่ ายทะเลาะกัน โดยการคลี่คลาย
เรื่ องปรากฏในเหตุการณ์ที่ผเู ้ ป็ นอาของฝ่ ายชายได้สืบทราบว่าทั้งสองฝ่ ายต่างตบตาเรื่ องฐานะกันอยู่
จึงให้ท้ งั สองฝ่ ายพูดความจริ งต่อกัน และการจบเรื่ องปรากฏในเหตุการณ์ที่ท้ งั สองครอบครัวต่าง

65
ขอโทษกันและพูดพูดความจริ งต่อกัน โดยอาของฝ่ ายชายได้มอบเงินจํานวนหนึ่ งให้กบั หลานที่
กําลังจะแต่งงาน
เมื่อพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สาํ คัญที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละคร
พูดชวนหัวเรื่ องตบตา จะพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ของเหตุ ก ารณ์ สํา คัญ บางเหตุ ก ารณ์ ใ ห้แ ตกต่ า งจากบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสเรื่ อ ง
La Poudre aux Yeux โดยทรงเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์หลักในลําดับที่ 6 ด้วยการให้ระบุ
ให้ครอบครัวของฝ่ ายชายตบตาครอบครัวของฝ่ ายหญิงด้วยการบอกว่าเครื่ องเรื อนในบ้านนั้นส่ ง
ซ่อมที่หา้ งซิมสัน แต่ความจริ งแล้วไม่มีการส่ งซ่อมแต่อย่างใด ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนข้างต้นเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนที่เข้ากับความเป็ นจริ งในสมัยนั้น เนื่ องจากห้างซิมสันเป็ นห้างที่มีอยูจ่ ริ งและขายของที่
รับมาจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็ นของที่มีราคาแพงและมีความหรู หรา การส่ งเครื่ องเรื อนไปซ่อม
ที่ห้างซิ มสันจึงเป็ นการแสดงความรํ่ารวยและความหรู หรา ซึ่ งเป็ นจุดประสงค์หลักของการตบตา
เรื่ องฐานะของครอบครัว แต่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสระบุให้มีการดึ งผ้าคลุมชุ ด
รับแขกออกเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็ นบ้านที่มีคนมาหาอยูเ่ สมอ ทั้งนี้ การมีคนมาหาอยูเ่ สมอเป็ นส่ วน
หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีฐานะรํ่ารวย เพราะตามธรรมเนี ยมทางตะวันตกมักจะใช้ผา้ คลุมชุดรับแขก
ไว้เพื่อกันฝุ่ นละอองและไม่ให้เก่าเร็ ว
อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั พบว่าการปรั บเปลี่ ยนรายละเอี ยดของเหตุการณ์ สําคัญบาง
เหตุการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตานั้น ไม่ได้ส่งผลให้ต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงเรื่ องหรื อเหตุการณ์สาํ คัญของเรื่ องจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
1.6 การเปรียบเทียบโครงเรื่องพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องหลวงจาเนียร
เดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon
จากการเปรี ยบเทียบโครงเรื่ องของบทละครทั้งสองเรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาโครงเรื่ องของบทละครต้นฉบับเรื่ องLe Voyage de
Monsieur Perrichon ไว้ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบทละครทั้งสองเรื่ องเป็ นเรื่ องราวของพ่อค้าคนหนึ่งที่มี
นิ สัยหลงตน พ่อค้าผูน้ ้ ี มีลูกสาวที่เป็ นที่หมายปองของชายสองคน ชายผูห้ นึ่ งช่ วยเหลือพ่อค้าใน
ภาวะคับขันด้วยความจริ งใจ แต่ชายอีกคนหนึ่ งช่ วยเหลือเพื่อต้องการประจบประแจงและหวัง
ผลประโยชน์ สุ ดท้ายพ่อค้าก็ได้ทราบเจตนาที่แท้จริ งของชายหนุ่มทั้งสอง จึงสามารถตัดสิ นใจได้
ว่าควรจะยกลูกสาวให้แก่ผใู ้ ด
โครงเรื่ องดังกล่าวเมื่อเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ทําให้
เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํ คัญบาง
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เหตุการณ์ เพื่อให้เนื้ อหาของพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้นเข้ากับบริ บทของสังคมไทย
อัน เป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ ทาํ ให้ผูอ้ ่ า นและผูช้ มการแสดงละครของไทยเข้าใจเรื่ อ งราวได้ชัด เจนซึ่ ง
ขอสรุ ปเป็ นตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบเหตุ การณ์ สาคัญในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทางกับ บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเรื่ องLe Voyage de
Monsieur Perrichon
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
หลวงจาเนียรเดินทาง
Le Voyage de Monsieur Perrichon
พ่ อ ค้า ตั้ง ใจพาครอบครั ว เดิ น ทางโดย พ่ อ ค้า ตั้ง ใจพาครอบครั ว เดิ น ทางโดย
1
รถไฟเพื่อไปเที่ยวนํ้าตก
รถไฟเพื่อไปเที่ยวภูเขานํ้าแข็ง
ชายหนุ่ มสองคนเป็ นเพื่อนกัน และหลง ชายหนุ่ มสองคนเป็ นเพื่อนกัน และหลง
2
รักลูกสาวของพ่อค้าเหมือนกัน จึงตกลง รักลูกสาวของพ่อค้าเหมือนกัน จึงตกลง
กันว่าจะเดินทางตามครอบครัวของพ่อค้า กันว่าจะเดินทางตามครอบครัวของพ่อค้า
ไปด้ว ย เพื่ อ พิ ชิ ต ใจของลู ก สาวพ่ อ ค้า ไปด้ว ย เพื่ อ พิ ชิ ต ใจของลู ก สาวพ่ อ ค้า
โดยเป็ นการแข่งขันอย่างมิตรภาพ
โดยเป็ นการแข่งขันอย่างมิตรภาพ
ชายหนุ่ มคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นคนดีได้ช่วยชี วิต ชายหนุ่ มคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นคนดีได้ช่วยชี วิต
3
พ่อค้าจากการตกจากหลังม้าแล้วกลิ้งหล่น พ่อค้าจากการตกจากหลังม้าแล้วกลิ้งหล่น
ไปในหุ บเขา ซึ่ งครอบครัวของพ่อค้าต่าง ไปในหุ บเขา ซึ่ งครอบครัวของพ่อค้าต่าง
รู ้ สึกขอบคุ ณในการช่ วยเหลื อครั้ งนี้ แต่ รู ้ สึกขอบคุณในการช่ วยเหลื อครั้ งนี้ แต่
พ่อค้าเป็ นคนที่หลงตัวเองและไม่ชอบการ พ่อค้าเป็ นคนที่หลงตัวเองและไม่ชอบการ
เป็ นหนี้ บุญคุ ณใคร เพราะทําให้เขาด้อย เป็ นหนี้ บุญคุณใคร เพราะทําให้เขาด้อย
ความสํา คัญลง จึ ง ไม่ พ อใจที่ ไ ด้รับ การ ความสํา คัญลง จึ ง ไม่ พ อใจที่ ไ ด้รับ การ
ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบเหตุ การณ์ สาคัญในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเรื่ องLe Voyage de
Monsieur Perrichon (ต่ อ)
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
หลวงจาเนียรเดินทาง
Le Voyage de Monsieur Perrichon
ชายหนุ่ มอี ก คนหนึ่ งซึ่ งเป็ นคนไม่ ดี ชายหนุ่ มอี ก คนหนึ่ งซึ่ งเป็ นคนไม่ ดี
4
สังเกตเห็ นนิ สัยที่บกพร่ องของพ่อค้า จึง สังเกตเห็ นนิ สัยที่บกพร่ องของพ่อค้า จึง
แกล้ง ตกลงไปในซอกผาตื้ น ๆ เพื่ อ ให้ แกล้ง ตกลงไปในซอกผาตื้ น ๆ เพื่ อ ให้
พ่อค้าช่วย และคอยสรรเสริ ญความดีของ พ่อค้าช่วย และคอยสรรเสริ ญความดีของ
พ่อค้า ซึ่ งทําให้พ่อค้าพอใจในชายหนุ่ ม พ่อค้า ซึ่ งทําให้พ่อค้าพอใจในชายหนุ่ ม
คนนี้เป็ นอย่างมาก
5

คนนี้เป็ นอย่างมาก

พ่อค้าเขียนข้อความลงในสมุดเยี่ยมที่พกั พ่อค้าเขียนข้อความลงในสมุดเยี่ยมที่พกั
โดยต่อว่านายทหารผูห้ นึ่งที่เขียนตักเตือน โดยต่อว่านายทหารผูห้ นึ่งที่เขียนตักเตือน
พ่อค้าเรื่ องการสะกดคําที่ผดิ

6

พ่อค้าเรื่ องการสะกดคําที่ผดิ

ลู ก สาวของพ่ อ ค้ า เลื อ กแต่ ง งานกั บ ลู ก สาวของพ่ อ ค้ า เลื อ กแต่ ง งานกั บ
ชายหนุ่ มที่ช่วยชี วิตพ่อค้า ซึ่ งสร้างความ ชายหนุ่ มที่ช่วยชี วิตพ่อค้า ซึ่ งสร้างความ
ไม่พอใจให้แก่พอ่ ค้า

7

ไม่พอใจให้แก่พอ่ ค้า

ชายหนุ่ ม ที่ เ ป็ นคนดี ไ ด้ช่ ว ยให้พ่ อ ค้า ไม่ ชายหนุ่ ม ที่ เ ป็ นคนดี ไ ด้ช่ ว ยให้พ่ อ ค้า ไม่
ต้องถูกฟ้ องร้องดําเนินคดี จากการลักลอบ ต้องถูกฟ้ องร้องดําเนินคดี จากการลักลอบ
นํากริ ชเข้ามาโดยไม่เสี ยภาษี ในระหว่าง นํ า นาฬิ กาเข้ า มาโดยไม่ เ สี ยภาษี ใ น
เดินทางกลับบ้าน

8

ระหว่างเดินทางกลับบ้าน

นายทหารที่ ถูกพ่อค้า เขี ยนต่อว่าในสมุ ด นายทหารที่ ถูกพ่อค้าเขี ยนต่อว่าในสมุ ด
เยี่ย มที่ พ กั ได้มาท้า ดวลกระบี่ ห วายกับ เยี่ยมที่พกั ได้มาท้าดวลดาบกับพ่อค้าเพื่อ
พ่อค้าเพื่อรักษาเกียรติยศ

รักษาเกียรติยศ
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบเหตุ การณ์ สาคัญในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเรื่ องLe Voyage de
Monsieur Perrichon (ต่ อ)
ลาดับ
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่อง
เหตุการณ์
หลวงจาเนียรเดินทาง
Le Voyage de Monsieur Perrichon
ชายหนุ่ ม ที่ เ ป็ นคนดี ไ ด้ช่ ว ยให้พ่ อ ค้า ไม่ ชายหนุ่ ม ที่ เ ป็ นคนดี ไ ด้ช่ ว ยให้พ่ อ ค้า ไม่
9
ต้องไปดวลดาบกับนายทหาร แต่พ่อค้า ต้องไปดวลดาบกับนายทหาร แต่พ่อค้า
กลับไม่พอใจเพราะรู ้สึกยิง่ เป็ นหนี้บุญคุณ กลับไม่พอใจเพราะรู ้สึกยิง่ เป็ นหนี้บุญคุณ
10

พ่อค้า แอบได้ยิน ชายหนุ่ มที่ เป็ นคนไม่ ดี พ่อค้าแอบได้ยิน ชายหนุ่ มที่ เป็ นคนไม่ ดี
แต่ ต นเองนั้น พึ ง พอใจในชายหนุ่ มคนนี้ แต่ ตนเองนั้น พึง พอใจในชายหนุ่ มคนนี้
กํ า ลั ง ต่ อ ว่ า ลั ก ษณะนิ สั ย อั น เป็ นข้ อ กํ า ลั ง ต่ อ ว่ า ลั ก ษณะนิ สั ย อั น เป็ นข้ อ
บกพร่ องของพ่อค้า และได้ทราบความ บกพร่ องของพ่อค้า และได้ทราบความ
จริ ง ว่า ชายหนุ่ มคนนี้ แกล้งให้พ่อค้า ช่ ว ย จริ งว่าชายหนุ่ มคนนี้ แกล้งให้พ่อค้าช่ ว ย
ชีวิต

11

ชีวิต

พ่อค้ายกลูกสาวให้กบั ชายหนุ่มที่เป็ นคนดี พ่อค้ายกลูกสาวให้กบั ชายหนุ่มที่เป็ นคนดี

จากตารางแสดงการเปรี ยบเที ย บเหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงรั กษาโครงเรื่ องของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่ งเศสไว้ โดยเห็ นได้จากการเริ่ มเรื่ องซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ ที่พ่อค้าตั้งใจพาครอบครั วเดิ นทางไป
ท่องเที่ยวโดยรถไฟ การปูพ้ืนคือเหตุการณ์ที่ชายหนุ่ มสองคนซึ่ งเป็ นเพื่อนกันและหลงรักลูกสาว
ของพ่อค้าเช่นเดียวกัน ตกลงกันว่าจะเดินทางตามไปเพื่อพิชิตใจของลูกสาวของพ่อค้า การเตรี ยม
เรื่ องคือเหตุการณ์ที่ชายหนุ่ มซึ่ งเป็ นคนดี ได้ช่วยชี วิตพ่อค้า แต่พ่อค้าเป็ นคนที่หลงตัวเองและไม่
ชอบการเป็ นหนี้ บุญคุณใคร รู ้ สึกไม่พอใจที่ได้รับการช่วยเหลือ ชายหนุ่ มอีกคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นคน
ไม่ดีสังเกตเห็นนิ สัยที่บกพร่ องของพ่อค้า จึงแกล้งให้พ่อค้าช่วยชีวิตและคอยสรรเสริ ญความดีของ
พ่อค้า ซึ่งทําให้พอ่ ค้าพอใจในชายหนุ่มคนนี้เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้เหตุการณ์ที่พอ่ ค้าไม่พอใจที่ลูกสาว
เลือกแต่งงานกับชายหนุ่มที่ช่วยชีวิตเขาไว้ เหตุการณ์ที่ชายหนุ่มที่เป็ นคนดีได้ช่วยให้พ่อค้าไม่ตอ้ ง
ถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดี และเหตุการณ์ที่นายทหารที่ถูกพ่อค้าเขียนต่อว่าในสมุดเยี่ยมที่พกั ได้มา
ท้าดวลกับพ่อค้าเพื่อรักษาเกียรติยศ เป็ นจุดวิกฤติของเรื่ อง โดยเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มซึ่งเป็ นคนดีได้
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ช่วยพ่อค้าอีกครั้งด้วยการทําให้ไม่ตอ้ งไปดวลดาบกับนายทหาร ซึ่ งยิ่งส่ งผลให้กลับไม่พอใจมาก
ยิง่ ขึ้น เป็ นจุดสู งสุ ดของเรื่ อง ทั้งนี้การคลี่คลายเรื่ องเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่พอ่ ค้าแอบได้ยนิ ชายหนุ่ม
ที่ตนเองพึงพอใจกําลังต่อว่าลักษณะนิ สัยอันเป็ นข้อบกพร่ องตนเอง และเหตุการณ์ ที่พ่อค้ายก
ลูกสาวให้กบั ชายหนุ่มที่เป็ นคนดีเป็ นการจบเรื่ อง
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สําคัญ ที่ปรากฏในพระราช
นิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง จะพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคัญ บางเหตุการณ์ให้แตกต่างจากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur Perrichon โดยทรงเปลี่ยนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคัญ ในลําดับที่ 1 ด้วยการให้ระบุให้ครอบครัวของพ่อค้าเดิ นทางไปเที่ยวนํ้าตก
แต่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสระบุว่าครอบครัวของพ่อค้าเดินทางไปเที่ยวภูเขานํ้าแข็ง
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเป็ นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้กล่าวอธิบายโดยละเอียดในหัวข้อการปรับเปลี่ยนด้านฉากและสถานที่
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคัญในลําดับที่ 7 โดยทรงปรับเปลี่ยนให้พ่อค้าแอบนํากริ ชเข้ามาในประเทศโดย
หลีกเลี่ยงการเสี ยภาษี หลังจากการไปเที่ยวยังนํ้าตกกะโรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งตั้งอยูท่ าง
ภาคใต้ของประเทศไทย แต่เนื้ อความในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสนั้น พ่อค้าได้ซ้ื อ
นาฬิกา จากการเดินทางไปเที่ยวภูเขานํ้าแข็งที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ แต่นาฬิกานั้นถูกเจ้าหน้าที่
ศุลกากรยึดไว้เพราะพ่อค้าพยายามจะหลบเลี่ยงการเสี ยภาษี ซึ่ งนาฬิกานั้นเป็ นสิ นค้าขึ้นชื่ อของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังเห็นได้จากบทสนทนาดังนี้
(1)
หลวงจําเนียร

(2)
นายเปริ ชอง

ผมเถียงคอเป็ นเอ็นทีเดียว เลยวิวาทกันใหญ่ ลงท้ายผมดาลโทสะขึ้นมา
พลั้งปากว่าเจ้าพนักงานภาษีว่า อ้ายอัปรี ย ์ เขาตอบว่าแล้วคงจะได้เห็นกัน
ผมเสี ยใจมากที่ได้ไปเกิดเหตุเช่นนั้นขึ้น กริ ชที่ผมจะเอามาฝากท่านขุนน่ะ
งามด้วยนะ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 68-69)
ฉันเถียงกับเขา ฉันเรี ยกเขาว่า “เจ้าหน้าที่เก็บภาษีเกลือผูช้ วั่ ร้าย” เขาตอบ
กลับว่าฉันรู้ ดีว่าฉันพูดว่าอะไร ฉันเสี ยใจมากกับเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ น...
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)

การปรั บเปลี่ ยนเนื้ อหาในส่ วนนี้ ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริ ยภาพด้านการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเนื้ อหาโดยทรงคํานึ งถึงบริ บท
ของสภาพพื้น ที่ แ ละสัง คมไทยไว้อย่า งชัด เจน เพราะเมื่ อพระองค์พระราชนิ พ นธ์ใ ห้ตวั ละคร
เดินทางไปยังภาคใต้ของประเทศไทย พระองค์ก็ทรงปรับเปลี่ยนให้ตวั ละครซื้ อกริ ชแทนนาฬิกา
ดังที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส เพราะทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้นนิ ยมพก
กริ ชเป็ นอาวุธในการป้ องกันตัว อีกทั้งกริ ชยังถื อเป็ นสิ่ งของที่เสริ มบารมีหรื อบ่งบอกถึ งฐานะ
ตนเอง ผูใ้ ดที่มีกริ ชที่มีลวดลายสวยงามจะแสดงถึงความมีฐานะที่ดี นอกจากนี้ กริ ชยังถือเป็ นอาวุธ
สําหรับใช้ในศิลปะการแสดงรํากริ ช ซึ่งเป็ นศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสี ยงมากในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย ดังนั้นกริ ชจึงถือเป็ นของฝากสําคัญจากภาคใต้ของประเทศไทย อันแสดงให้เห็น
ว่าตัวละครได้เดินทางไปยังพื้นที่น้ นั จริ งและช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวละครแก่ผอู ้ ่านมากยิง่ ขึ้น
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ยัง ทรงปรั บ เปลี่ ย นรายละเอี ย ดของ
เหตุการณ์สาํ คัญในลําดับที่ 8 โดยทรงปรับเปลี่ยนให้นายทหารมาท้าพ่อค้าดวลกระบี่หวาย เพราะ
พ่อค้าได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมโดยการเขียนต่อว่านายทหารในสมุดเยี่ยมชม ณ ที่พกั ของนํ้าตก
กะโรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทั้งนี้ เป็ นการดวลที่ส่งผลให้บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น เพราะกระบี่
หวายไม่มีความคมและเป็ นกระบี่ ที่ใช้สําหรั บแสดงศิลปะป้ องกันตัว แต่เนื้ อความในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น นายทหารท้าดวลดาบกับพ่อค้า โดยการดวลครั้งนี้ เป็ นการดวล
ถึงขั้นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเสี ยชี วิต เนื่ องจากนายทหารได้อ่านข้อความที่พ่อค้าเขียนต่อว่าเขาในสมุด
เยี่ย มชมที่ พ กั ณ หมู่ บา้ นมงตองแวร์ ทํา ให้น ายทหารซึ่ ง ประกอบอาชี พ เป็ นทหารนั้น รู ้ สึ ก ถู ก
หมิ่ น ประมาทอย่า งรุ น แรง และด้ว ยความเป็ นทหารแล้ว นั้น เขายอมตายดี ก ว่าจะยอมถูก ดู ถู ก
ดังเห็นได้จากบทสนทนาดังนี้
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(1)
รุ กราญ

(2)
ผูพ้ นั
นายเปริ ชอง
ผูพ้ นั
นายเปริ ชอง
ผูพ้ นั

เราไม่ตอ้ งการเอาชีวติ ชีวงั กันดอกไม่ใช่หรื อ หากระบี่ชนิดที่เขาใช้ตีกระบี่
กระบองไปคนละเล่มก็พอ ตีกนั จนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งร้องว่ายอมแพ้แล้วก็
เป็ นอันเลิกกัน เอาไหมขอรับ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 82)
มีให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง อธิบายหรื อจะไม่ยอม...
ผมไม่ตอ้ งการอธิ บายใด ๆ คุณคิดว่าจะทําให้ผมอับอายสิ นะ ? ผมมีความ
กล้าหาญพอ ผมจะทําให้คุณเห็นความกล้าของผม...
ที่ไหน ?
ที่งานนิทรรศการในปี หน้าก็ได้
โอ้ ! ผมไม่รอถึงปี หน้าหรอก รวบรั ดตัดตอนเลย คุณจะยอมถอนคําพูด
หรื อไม่ยอม
ไม่มีทาง !
งั้นเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม !

นายเปริ ชอง
ผูพ้ นั
(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, entendezvous ! 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)

ทั้งนี้ การดวลดังกล่าวถือเป็ นเรื่ องการต่อสู ้อย่างมีเกียรติ (l’affaire d’honneur) อัน
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของบรรดาวีรบุรุษในสังคมตะวันตกสมัยศตวรรษที่ 19 การดวลกันนั้นมีมาก
ขึ้นและกลายเป็ นเรื่ องธรรมดาสําหรับคนที่ถูกสบประมาทและมีเรื่ องขัดแย้งกัน โดยเฉพาะพวก
นักหนังสื อพิมพ์หรื อนักการเมือง ทั้งนี้ อาวุธที่นิยมใช้ดวลกันคือดาบและปื น สําหรับทหารนั้น
นิยมดวลกันด้วยดาบมากกว่า การดวลกันถือเป็ นการต่อสู ้อย่างยุติธรรมในสังคมตะวันตกสมัยนั้น
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และเป็ นข้อตกลงแบบสุ ภาพบุรุษของทั้งสองฝ่ าย จึงไม่มีการดําเนิ นคดี ทางกฎหมายแต่อย่างใด
(Labiche, 1991: CXLVI-CXLVII)
อนึ่ งสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สาํ คัญส่ วนนี้ อาจเป็ นเพราะทรงเห็นว่าหากการดวลถึงขั้นเสี ยชีวิตนั้นเป็ นสิ่ งที่ขดั กับ
บริ บททางสังคมไทย เพราะการดวลดาบนั้นเป็ นพฤติกรรมที่รุนแรง อีกทั้งหากมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้น คนไทยมักจะดวลกันด้วยกําปั้ นมากกว่าการใช้อาวุธดาบ เพราะการดวลดาบนั้นเป็ นการ
ดวลตามแบบของชาวตะวันตก ส่ วนการดวลกันของคนไทยนั้นโดยส่ วนใหญ่ไม่มีเจตนาถึงขั้นเอา
ชีวิต เพียงแต่มีจุดประสงค์เพื่อสั่งสอน การแข่งขัน หรื อวัดมาตรฐานเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง นอกจาก
การดวลกันจนถึงขั้นเสี ยชีวิตนั้นยังเป็ นการกระทําที่ขดั กับคําสอนของศาสนาพุทธ ซึ่ งเป็ นศาสนา
ประจําชาติไทย และถือเป็ นการทําบาปขั้นรุ นแรง ดังนั้นพระองค์จึงทรงปรับเปลี่ยนเนื้ อหาโดย
ทรงเปลี่ยนให้ตวั ละครท้าดวลกระบี่กระบองแทน เพราะกระบี่กระบองเป็ นศิลปะการต่อสู ้และการ
ป้ องกันตัวที่เป็ นที่รู้จกั ในสังคมไทยมากกว่าการดวลดาบ และการดวลกันด้วยกระบี่กระบองซึ่งทํา
มาจากไม้น้ นั ทําให้เกิดอันตรายน้อยกว่าการดวลดาบซึ่ งทํามาจากเหล็ก และที่สําคัญก็คือการที่
พระองค์ปรับเปลี่ยนเนื้ อหาส่ วนนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่ องจากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสแต่อย่างใด เพราะในที่สุดการดวลกันในครั้งนี้กไ็ ม่ได้เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลี่ยน
รายละเอียดของเนื้ อหาอันแสดงให้เห็ นถึงการที่พระองค์ทรงคํานึ งถึงบริ บททางวัฒนธรรมและ
บริ บทของสังคมไทยอีกตอนหนึ่ ง คือ การที่ทรงเปลี่ยนหน่วยเงินตราจากหน่วยเงิน ฟรังก์ (Francs)
ซึ่งเป็ นหน่วยเงินของประเทศฝรั่งเศส เป็ นหน่วยเงิน บาท และทรงเปลี่ยนหน่วยเงิน ซูร์ (Sous) ซึ่ ง
เป็ นหน่วยเงินที่มีมูลค่าน้อยกว่า ฟรังก์ เป็ นหน่วยเงิน สลึง ซึ่งเป็ นหน่วยเงินที่มีมูลค่าน้อยกว่าหน่วย
เงิ น บาท เพื่ อ ให้ เ ข้า กับ บริ บทของสั ง คมไทยในเรื่ องของค่ า เงิ น ส่ ว นเนื้ อ หาในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น แสดงให้เห็นถึงการใช้หน่วยเงินที่เรี ยกว่า ฟรังก์ และหน่วยเงิน ซูร์
ดังเห็นได้จากบทสนทนาดังนี้
(1)
ขุนทุรวาที

ตกลงผมเป็ นหนี้คุณหลวงอยู่ ๕๐๐ บาท ต่างคนต่างจําเอาไว้นะ คุณหลวง
ผมลาที ( ป้ อง) กว่ า จะได้ ๕๐๐ บาท ต้อ งอ้อ นวอนเสี ย เจี ย นชัก ดิ้ น !
คนพรรค์น้ ี ก็อุ ตส่ าห์ จ ะไป เที่ ย วปั กษ์ใต้ก ับ เขาด้วย (เดิ นดุ่ ม เข้า โรงไป
ทางขวา)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 19)
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หลวงจําเนียร

ไม่ลืม ไม่ลืม รอประเดี๋ยวเถอะ (หันไปพูดกับภรรยาและบุตรี ) จะควรให้
สักเท่าไรดี สลึงหนึ่งหรื อสองสลึง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 22)

(2)
มาจอแร็ ง

นายเปริ ชอง

(ไม่พอใจ) ตกลง ! หกร้อยฟรังก์ที่ผมเป็ นหนี้ ...ลาก่อน ! (ป้ อง) แค่
หกร้ อยฟรังก์ ! ยังจะไปเที่ยวสวิตเซอร์ แลนด์!...อ้อนตั้งนาน !... (เข้าไป
ทางขวา)
อ้า ! ใช่... รอก่อน... (หันไปถามภรรยาและลูกสาว) จะต้องให้เท่าไร ? สิ บ
ซูร์พอไหม ?...

(3)
Majorin

Perrichon

(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)
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)

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในเรื่ องหน่ วยเงินตรานั้นเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่แสดงให้
เห็ นถึ งการคํานึ งถึ งบริ บททางวัฒนธรรมและบริ บทของสังคมไทย ทั้งนี้ เพราะพระองค์ทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะให้คนไทยสามารถเข้าถึงอรรถรสของเรื่ องได้อย่างเต็มที่นน่ั เอง
อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั พบว่าการปรั บเปลี่ ยนรายละเอี ยดของเหตุการณ์ สําคัญบาง
เหตุการณ์ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว เรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ที่ปรากฏข้างต้น นั้น
ไม่ ไ ด้ส่ ง ผลให้ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงโครงเรื่ องหรื อเหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ ของเรื่ องจากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบด้านโครงเรื่ องของพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสกับ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส ผูว้ ิจยั พบว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงโครงเรื่ องจาก
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสซึ่ งเป็ นต้นฉบับแต่อย่างใด แต่ทรงแสดงพระอัจฉริ ยภาพด้าน
การสร้างสรรค์บทละครพูดเป็ นภาษาไทยด้วยการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์ในเรื่ องบาง
ประการ เพื่อให้มีเนื้ อหาที่เข้ากับบริ บททางวัฒนธรรมและสังคมไทย ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าพระองค์
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ทรงมุ่งให้หวังให้คนไทยเข้าใจเรื่ องราวและรับอรรถรสจากการอ่านและการชมการแสดงละครพูด
เป็ นสําคัญ
ผูว้ ิจยั พบว่าบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรง
นํามาสร้างสรรค์น้ นั เป็ นบทละครที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามีโครงเรื่ องและความคิดหลักที่
สามารถนํามาสร้างสรรค์และเข้ากับความเข้าใจของคนไทยได้ โดยจะเห็ นได้ว่าบทละครต่าง ๆ
เหล่านี้มีโครงเรื่ องลักษณะ Organic Plot คือ มีโครงเรื่ องที่ไม่ซบั ซ้อน เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
เรื่ องนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องกันและเป็ นเหตุเป็ นผล ทุกฉากต่างช่วยพัฒนาความคิดหลักของเรื่ อง
ดังนั้น จึ ง เป็ นบทละครที่ เ ข้า ใจง่ า ยเพราะดําเนิ น เรื่ องตามลําดับเวลา การนํามาสร้ างสรรค์เป็ น
บทละครพูด ภาษาไทยจึ ง มี ความเหมาะสม เพราะคนไทยสมัย นั้น เพิ่งได้รู้ จักศิ ล ปะการแสดง
ประเภทละครพูด
อนึ่งการที่บทละครเหล่านี้ เป็ นบทละครประเภท Comedy of Manners ที่มุ่งเน้นให้เกิด
อารมณ์ขนั ในข้อบกพร่ องของลักษณะนิ สัย พฤติกรรม และมารยาทของคนในสังคม เพียงแต่ใน
สังคมตะวันตกนั้นมักจะใช้บทละครประเภทนี้ เป็ นสื่ อในการแสดงอารมณ์ขนั อันเกิดจากลักษณะ
นิ สั ย ที่ ข ้อ บกพร่ องของชนชั้ นกลาง ซึ่ งพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ หั ว เป็ นผู ้มี
ประสบการณ์ดา้ นการละครมาตั้งแต่สมัยที่เสด็จพระราชดําเนินไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และทรง
สนพระราชหฤทัยในศิลปะการละครมากเป็ นพิเศษทรงเข้าใจจุดประสงค์ของบทละครประเภทนี้
เป็ นอย่างดี จึงทรงสร้างสรรค์ดว้ ยการขยายจุดประสงค์ของบทละครประเภทดังกล่าวให้กว้างขึ้น
ซึ่งเป็ นวิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่ องจากบทละครต้นฉบับ แต่ทรงมุ่งเน้น
ให้เกิดอารมณ์ขนั ในลักษณะนิ สัย พฤติกรรม และมารยาทของคนทัว่ ไปในสังคม เพื่อชี้ให้ผอู ้ ่าน
และผูช้ มการแสดงละครซึ่ งเป็ นชาวไทยเห็นผลเสี ยของข้อบกพร่ องและวิธีการแก้ไข อาจกล่าวอีก
แง่หนึ่ งได้ว่านอกจากประชาชนจะได้รับความบันเทิงผ่านการอ่านและชมละครพูดชวนหัวแล้ว
ประชาชนยังได้ขอ้ คิดอันเป็ นเครื่ องอบรมจิตใจตนเองอีกด้วย
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะใช้วิธีการสรุ ปหรื อ
ตัดบทสนทนาที่มีความยาวออก และทรงนํามาพระราชนิ พนธ์ให้มีความสั้นและกระชับขึ้น แต่
ยังคงเนื้อหาหลักและความสําคัญของบทสนทนาไว้ ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าวิธีการนี้ สะท้อนให้เห็น
พระอัจฉริ ยภาพด้านการสร้างสรรค์บทละครพูดชวนหัวจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสอีก
ประการหนึ่ง ทั้งนี้การตัดและการสรุ ปบทสนทนาของต้นฉบับซึ่งมีความยาวออกนั้น อาจทรงเห็น
ว่าเป็ นวิธีการหนึ่ งที่จะทําให้คนไทยท่องจําบทสนทนาร้อยแก้วได้ง่ายขึ้น เพราะบทละครพูดนั้น
เป็ นร้อยแก้วที่ท่องจําได้ยากกว่าบทร้อยกรอง ซึ่ งแตกต่างจากความถนัดของคนไทยที่มกั ท่องจํา
ในรู ปแบบร้อยกรองมาตั้งแต่อดี ต เพราะร้อยกรองนั้นมีทาํ นองและคําสัมผัสทําให้ท่องจําได้ง่าย
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กว่าบทร้ อยแก้ว ดังนั้น การตัด และการสรุ ปบทสนทนาจึ งเป็ นส่ ว นสําคัญที่ ช่ว ยให้สามารถจํา
บทร้อยแก้วได้ง่ายขึ้น
อนึ่ งการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํ คัญ บางประการเพื่อให้เข้ากับบริ บท
ทางวัฒนธรรมและบริ บททางสังคมไทยดังที่ผวู ้ ิจยั ได้อภิปรายไว้ขา้ งต้น แล้ว พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการ อาทิ ตัวละคร ฉากและสถานที่ ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั จะอภิปรายในหัวข้อต่อไป

2. แก่นเรื่อง
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บแก่ น เรื่ องที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ผูว้ ิจยั พบว่าพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวทุกเรื่ องนั้น
มีแก่นเรื่ องเดียวกันกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
2.1 การเปรี ยบเทียบแก่ นเรื่ องพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui ผูว้ ิจยั พบว่ามีแก่นเรื่ องเดียวกัน คือ การล้อเลียนหมอที่รักษา
โรคโดยไม่มีความรู ้หรื อไม่รู้จริ ง เพื่อให้เห็นว่าอาชีพหมอหรื อการเป็ นแพทย์เป็ นอาชีพที่เกี่ยวกับ
ความเป็ นความตายของมนุษย์ ผูท้ ี่ประกอบอาชีพนี้ จึงควรที่จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมและต้องมี่
ความรับผิดชอบสู ง ฉะนั้นจึงไม่ควรที่ผใู ้ ดจะมาสวมรอยหรื อหลอกลวงว่าตนเป็ นหมอ ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ
2.2 การเปรี ย บเทียบแก่ นเรื่ องพระราชนิ พนธ์ บทละครพูด ชวนหั วเรื่ องล่ า มดี
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดี กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle ผูว้ ิจยั พบว่ามีแก่นเรื่ องเดียวกัน คือ การล้อเลียนล่ามที่
ไม่มีความรู ้ภาษาต่างประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการตัดสิ นใจรับทํางานเพราะเห็นแก่เงินโดยที่ตนไม่มี
ความสามารถ ขาดคุณสมบัติหรื อความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆ ย่อมทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย
ทั้งแก่ตนเองและผูอ้ ื่นได้
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2.3 การเปรี ยบเทียบแก่ นเรื่ องพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux ผูว้ ิจยั พบว่ามีแก่นเรื่ องเดียวกัน คือ การล้อเลียนผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาตัดสิ นคดีความ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการพิจารณาความต่าง ๆ ควรใช้หลักฐานและเหตุผลเป็ น
สําคัญมากกว่าจะเชื่อถือถ้อยคําที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความสงสารหรื อเห็นอกเห็นใจ
2.4 การเปรี ยบเทียบแก่ นเรื่ องพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ กับบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic ผูว้ ิจยั พบว่ามีแก่นเรื่ องเดียวกัน คือ การล้อเลียน
บุคคลที่มีอารมณ์โกรธ ฉุ นเฉี ยวง่าย ซึ่งเป็ นจุดอ่อนที่ทาํ ให้ตอ้ งประสบปั ญหาชีวิต ทั้งนี้ การแก้ไข
จุดอ่อนนั้นคือการใช้สติ
2.5 การเปรี ย บเทียบแก่ นเรื่ องพระราชนิ พนธ์ บทละครพูด ชวนหั วเรื่ องตบตา
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux ผูว้ ิจยั พบว่ามีแก่นเรื่ องเดียวกัน คือ การล้อเลียนบุคคลที่
หลอกลวงหรื อปิ ดบังอําพรางความจริ งเกี่ยวกับฐานะของตน ซึ่ งไม่สามารถทําไปได้ตลอด เพราะ
เมื่ อ ความจริ งเปิ ดเผยย่ อ มทํา ให้ ต่ า งฝ่ ายต่ า งเกิ ด ความไม่ เ ชื่ อ ถื อ กัน และเกิ ด ผลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันด้วย
2.6 การเปรี ยบเทียบแก่ นเรื่องพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องหลวงจาเนียร
เดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon
พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ งหลวงจ าเนี ย รเดิ น ทาง กับ บทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur Perrichon ผูว้ ิจยั พบว่ามีแก่นเรื่ อง
เดียวกัน คือ การล้อเลียนบุคคลที่มีอคติหรื อหลงตน ซึ่งเป็ นจุดอ่อนที่อาจทําให้ถูกหลอกลวงจากผูท้ ี่
หวังประโยชน์ อันทําให้มองข้ามบุคคลที่มีความจริ งใจต่อกันได้
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จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแก่นเรื่ องที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ทําให้กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงรักษาแก่นเรื่ องของบทละคร
ต้นฉบับไว้ เช่นเดียวกับที่ทรงรักษาโครงเรื่ องของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสไว้ดงั ที่กล่าว
มาแล้ว ทั้ง นี้ เป็ นเพราะพระองค์ท รงพิ จ ารณาก่ อ นที่ จ ะสร้ า งสรรค์เ ป็ นบทละครพูด ชวนหั ว
ภาษาไทยแล้วว่าเรื่ องใดมีลกั ษณะของโครงเรื่ องและแก่นเรื่ องที่เป็ นสากล ซึ่งคนไทยสามารถเข้าถึง
และสามารถทําความเข้าใจได้ง่าย
นอกจากนี้ ยงั พบว่าบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกมาสร้างสรรค์น้ นั เป็ นบทละครที่มุ่งเน้นให้เกิดอารมณ์ขนั ในข้อบกพร่ อง
ของลัก ษณะนิ สัย พฤติ กรรม และมารยาทของคนในสังคม โดยเฉพาะชนชั้น กลางในสังคม
ฝรั่งเศส พระองค์จึงทรงสร้างสรรค์ดว้ ยการขยายจุดประสงค์ของบทละครประเภทดังกล่าวให้กว้าง
ขึ้น โดยไม่จาํ เพาะเจาะจงให้เกิดอารมณ์ขนั จากข้อบกพร่ องของคนชนชั้นกลางเหมือนบทละคร
ต้น ฉบับ แต่ ท รงสร้ า งสรรค์ใ ห้ เ ป็ นเรื่ อ งที่ มี แ ก่ น เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ความคิ ด ลัก ษณะนิ สั ย และ
พฤติกรรม อันเป็ นลักษณะความประพฤติอนั พึงประสงค์ของคนทัว่ ไปในสังคม

3. ตัวละคร
ตัวละครที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสและในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้บทละครทุกเรื่ องล้วนดําเนิ นไปอย่างสนุกสนานและ
สร้ างอารมณ์ ขนั ในการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบด้านตัวละคร ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบด้าน
จํา นวนตัว ละคร กลวิ ธี ก ารตั้ง ชื่ อ ตัว ละคร และบทบาทของตัว ละคร เพื่ อ แสดงให้เ ห็ น การ
สร้างสรรค์ดา้ นตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่ องค์ทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบด้านกลวิธีการตั้งชื่อตัวละคร ผูว้ ิจยั กําหนดให้ “ชื่อตัวละคร”
หมายถึง ชื่อบุคคล ยศ และตําแหน่ง โดยพบว่าชื่อตัวละครบางชื่อสามารถจัดไว้ในกลวิธีวิธีการตั้ง
ชื่อตัวละครมากกว่าหนึ่ งกลวิธี ทั้งนี้ ในการจําแนกกลวิธีการตั้งชื่อตัวละครนั้นสามารถจําแนกได้
6 กลวิธี ดังนี้
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1. การตั้งชื่อซ้ากับชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
การตั้งชื่ อซํ้ากับชื่ อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส คือ
วิธีการตั้งชื่อตัวละครด้วยการทับศัพท์ชื่อตัวละครที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
2. การตั้งชื่อใหม่
การตั้งชื่อใหม่ คือ วิธีการตั้งชื่อตัวละครให้เป็ นภาษาไทยโดยไม่มีส่วนใด
เกี่ยวข้องกับชื่อตัวละคร ชื่อยศ ชื่อตําแหน่งของตัวละคร และเค้าเสี ยงของชื่อตัวละครในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้สามารถแบ่งเป็ น 2 กลวิธียอ่ ย ได้แก่
2.1 การตั้งชื่อใหม่โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ปรากฏชื่อตัวละคร
2.2 การตั้งชื่อใหม่โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ปรากฏชื่ออาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
3. การตั้งชื่ อโดยยึดเค้ าเสี ยงเดิมของชื่ อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส
การตั้งชื่ อโดยยึดเค้าเสี ยงเดิ มของชื่ อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่ งเศส คือ วิธีการตั้งชื่ อตัวละครให้มีลกั ษณะของเสี ยงเหมือนหรื อคล้ายกับเสี ยงของชื่ อ
ตัว ละครในบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส ซึ่ ง การตั้ง ชื่ อ วิ ธี ก ารนี้ ปรากฏทั้ง ในชื่ อ และ
นามสกุลของตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
4. การตั้งชื่อโดยการแปล
การตั้งชื่อโดยการแปล คือ วิธีการตั้งชื่อตัวละครด้วยการแปลความหมาย
จากชื่ อตัวละคร ชื่ อยศ หรื อชื่ อตําแหน่ งของตัวละครที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส
5. การตั้งชื่อที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรือตาแหน่ งของตัวละคร
การตั้งชื่อที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตําแหน่งของตัวละคร คือ วิธีการตั้งชื่อ
ตัวละครที่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชี พ ยศ หรื อตําแหน่ งของตัวละครปรากฏในชื่ อตัวละคร โดยในชื่ อ
ตัว ละครของบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสอาจมี ค าํ ที่ บ่ ง บอกอาชี พ ยศ หรื อ ตํา แหน่ ง
ที่ปรากฏในชื่อตัวละครเช่นเดียวกันหรื ออาจจะไม่ปรากฏก็ได้
6. การตั้งชื่อจากลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร
การตั้งชื่ อจากลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร คือ วิธีการตั้งชื่ อให้มี
ความเกี่ ยวข้องกับลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร โดยการตั้งชื่ อวิธีการนี้ ไม่ปรากฏในชื่ อ
ตัวละครของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
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ด้า นบทบาทของตัว ละคร ผู ้วิ จัย จะวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บเฉพาะตัว ละครที่ มี
ความสัมพันธ์กบั โครงเรื่ องและแก่นเรื่ องเท่านั้น โดยกําหนดนิ ยามความหมายของคําว่า “บทบาท
ของตัวละคร” ว่าหมายถึงการแสดงออกด้วยคําพูดและพฤติกรรมของตัวละคร ทั้งนี้ บทบาทของ
ตัวละครนั้นสามารถปรากฏให้เห็นทั้งจากคําพูดและพฤติกรรมของตัวละครตัวนั้นเอง (ทางตรง)
และจากคําพูดหรื อพฤติกรรมของตัวละครตัวอื่น (ทางอ้อม) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะนําเสนอตัวอย่างบท
สนทนาประกอบการวิเคราะห์ดา้ นบทบาทของตัวละคร ด้วยการกําหนดหมายเลข ดังนี้
หมายเลข (1) คือ บทสนทนาทีป่ รากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัว
หมายเลข (2) คือ บทสนทนาทีผ่ ู้วจิ ัยได้ แปล
หมายเลข (3) คือ บทสนทนาทีป่ รากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรรมภาษาฝรั่งเศส
อนึ่ งการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบด้านตัวละคร ผูว้ ิจยั จะนําเสนอข้อมูลด้วยตารางแสดง
การเปรี ยบเทียบตัวละครที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ หั ว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสกับ บทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส โดยในตารางที่ระบุว่า อธิบายตัวละคร นั้นเป็ นข้อมูลที่ทาํ ให้ทราบว่า
ตัวละครนั้นเป็ นใคร ซึ่งผูว้ ิจยั ได้แปลสถานภาพของตัวละครตามที่ผแู ้ ต่งได้ระบุไว้ในบทละครด้วย
ถ้าตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสปรากฏชื่ อตัวละคร ผูว้ ิจยั จะเขียนคําอ่านเป็ น
ภาษาไทยกํากับไว้ แต่ถา้ ชื่ อตัวละครมี ยศ ตําแหน่ ง หรื ออาชี พ ผูว้ ิจยั จะแปลความหมายของ
คํา ๆ นั้นกํากับไว้ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะอภิปรายข้อมูลด้านจํานวนตัวละคร กลวิธีการตั้งชื่อตัวละคร และ
บทบาทของตัวละคร ตามลําดับดังนี้
3.1 ตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
ตัว ละครที่ ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว เรื่ องหมอจาเป็ นและ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui แสดงให้เห็นดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 7 แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
หมอจาเป็ น
หมอจาเป็ น
Le Médecin
Le Médecin
Malgré Lui
Malgré Lui
Mari de Martine
1
ตาสั ง
Sganarelle
สามีของมาร์ตีน
(สกานาแรล)
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ตารางที่ 7 แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui (ต่ อ)
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
หมอจาเป็ น
หมอจาเป็ น
Le Médecin
Le Médecin
Malgré Lui
Malgré Lui
เศรษฐีอย่างเก่า ๆ
Père de Lucinde
2
หมื่นจาเนียร
Géronte
แต่ทาํ ท่าเป็ นชั้นใหม่
พ่อของลูแซนด์
(เชรอนต์)
ชูร้ ักของนางจินดา
Amant de Lucinde
3
นายเหลีย่ ม
Léandre
ชูข้ องลูแซนด์
(เลอ็องร์)
เมียตาสัง
Femme de
4
ยายมา
Martine
Sganarelle
(มาร์ตีน)
ภรรยาของ
สกานาแรล
Fille de Géronte
5
จินดา
Lucinde
ลูกสาวเชรอนต์
(ลูแซนด์)
บ่าวหมื่นจําเนียร
Domestique de
6
อ้ายเหลือ
Valère (วาแลร์)
Gèronte
คนรับใช้
ของเชรอนต์
บ่าวหมื่นจําเนียร
Mari de Jacqueline
7
อ้ายหลอ
Lucas
สามีของจ๊ากเกอลีน
(ลูกาส์)
แม่นมลูก
Nourrice chez
8
นางกลิน่
Jacqueline
หมื่นจําเนียร
Géronte, et femme
(จ๊ากเกอลีน)
เป็ นเมียอ้ายหลอ
de Lucas
แม่นมที่บา้ นเชรอนต์
และเป็ นภรรยาลูกาส์
Voisin de Sganarelle
9
ผู้ใหญ่ บ้านหง
M. Robert
เพื่อนบ้านของ
(เมอซิเออร์
สกานาแรล
โรแบรต์)
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ตารางที่ 7 แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui (ต่ อ)
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
หมอจาเป็ น
หมอจาเป็ น
Le Médecin
Le Médecin
Malgré Lui
Malgré Lui
ชาวบ้าน
Père de Perrin
10
นายเป๋ า
Thibaut
พ่อของแปแรง
(ตีโบต์)
ลูกนายเป๋ า
Fils de Thibaut,
11
นายเปี ย
Perrin
paysan
(แปแรง)
ลูกชายของนาย
ตีโบต์, ชาวนา
จากตารางแสดงตัว ละครข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงรักษาจํานวนตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวให้เท่ากับจํานวนตัวละคร
ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส โดยมีท้ งั สิ้ น 11 ตัวละคร
ด้านกลวิธีการตั้งชื่ อตัว ละครพบว่าชื่ อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น มีกลวิธีต้ งั ชื่อ 4 กลวิธี ดังนี้
1.) การตั้ ง ชื่ อ ใหม่ ชื่ อ ที่ จ ัด อยู่ใ นกลวิ ธี น้ ี ได้แ ก่ หมื่ น จ าเนี ย ร จิ น ดา
ผู้ใหญ่ บ้านหง และนายเป๋ า ทั้งนี้ ท้ งั 4 ชื่อข้างต้นจัดอยูใ่ นกลวิธีการตั้งชื่อตัวละครโดยในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสปรากฏชื่อตัวละคร
2.) การตั้งชื่อโดยยึดเค้ าเสี ยงเดิมของชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธีน้ ี ได้แก่
ตาสั ง ซึ่งจะสังเกตได้วา่ เสี ยง /s/ จากชื่อ Sganarelle (สกานาแรล)
ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ส/ ที่
ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว
โดยเป็ นเสี ยงเสี ยดแทรกเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก
นายเหลีย่ ม ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /l/ จากชื่อ Léandre (เลอ็องร์ )
ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ล/ ที่
ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว
โดยเป็ นเสี ยงข้างลิ้นเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก
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ยายมา ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /m/ จากชื่อ Martine (มาร์ ตีน) ที่
ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดี ยวกับเสี ยง /ม/
ที่ ป รากฏเป็ นเสี ย งพยัญ ชนะต้น ในพยางค์แรกของชื่ อ ตัว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด
ชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงนาสิ กเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานริ มฝี ปาก
อ้ ายเหลือ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /l/ จากชื่อ Valère (วาแลร์ )ที่
ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์ที่สองนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ล/
ที่ ป รากฏเป็ นเสี ย งพยัญ ชนะต้น ในพยางค์แรกของชื่ อ ตัว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด
ชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงข้างลิ้นเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก
อ้ ายหลอ ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /l/ จากชื่อ Lucas (ลูกาส์ ) ที่
ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ล/ ที่
ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว
โดยเป็ นเสี ยงข้างลิ้นเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก
นางกลิน่ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /q/ จากชื่อ Jacqueline (จ๊ ากเกอ
ลีน) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์ที่สองนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง
/ก/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงกักเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานเพดานอ่อน
นายเปี ย ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /p/ จากชื่อ Perrin (แปแรง) ที่
ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดี ยวกับเสี ยง /ป/
ที่ ป รากฏเป็ นเสี ย งพยัญ ชนะต้น ในพยางค์แรกของชื่ อ ตัว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด
ชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงกักเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานริ มฝี ปาก
3.) การตั้งชื่ อที่บ่งบอกอาชี พ ยศ หรือตาแหน่ งของตัวละคร ชื่อที่จดั อยู่
ในกลวิธีน้ ี ได้แก่
หมื่นจาเนียร ซึ่งจะสังเกตได้วา่ ชื่อตัวละครมีคาํ ว่า “หมื่น” เป็ นคํา
ที่บ่งบอกยศของตัวละครปรากฏ ทั้งนี้ Géronte (เชรอนต์ ) ซึ่ งเป็ นชื่ อตัวละครในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่อที่ไม่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
ผู้ใหญ่ บ้านหง ซึ่งจะสังเกตได้ว่าชื่อตัวละครมีคาํ ว่า “ผูใ้ หญ่บา้ น”
เป็ นคําที่บ่งบอกตําแหน่งของตัวละคร ทั้งนี้ M. Robert (เมอซิเออร์ โรแบรต์ ) ซึ่งเป็ นชื่อตัวละครใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น ไม่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
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4.) การตั้งชื่อจากลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธี
นี้ คือ นายเหลี่ยม ซึ่ งจะเห็นได้ว่าเป็ นชื่อตัวละครที่มีคาํ แสดงความเกี่ยวข้องกับลักษณะนิ สัยและ
พฤติกรรมของตัวละครคือคําว่า “เหลี่ยม” เพราะนายเหลี่ยมเป็ นตัวละครที่แสดงพฤติกรรมอย่างมี
เล่ห์เหลี่ยม โดยเขาได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการขอความร่ วมมือจากตาสังและพาจินดาหนี ออกจากบ้าน
หมื่นจําเนียร เพราะหมื่นจําเนียรไม่ยอมให้ท้ งั คู่แต่งงานกัน
3.1.1 บทบาทของตัวละคร
เมื่อพิจารณาตารางแสดงตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องหมอจาเป็ นและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui ข้างต้น
ผูว้ ิจยั พบตัวละครที่มีความสัมพันธ์กบั โครงเรื่ องและแก่นเรื่ อง จํานวน 5 ตัวละคร ได้แก่ ตาสังหรื อ
Sganarelle (สกานาแรล) หมื่นจําเนียรหรื อ Géronte (เชรอนต์) นายเหลี่ยมหรื อ Léandre (เลอ็องร์)
ยายมาหรื อ Martine (มาร์ตีน) และจินดาหรื อ Lucinde (ลูแซนด์) ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทบาทของ
ตัวละคร ผูว้ ิจยั พบว่าตัวละครแต่ละตัวต่างแสดงบทบาท พฤติกรรม และลักษณะนิสัยในลักษณะ
เดียวกัน ดังนี้
3.1.1.1 ตาสั ง กับ Sganarelle (สกานาแรล)
ตัว ละครทั้งสองเป็ นผูท้ ี่ ถูกภรรยาอุ ปโลกน์ใ ห้เ ป็ นหมอ ทั้งนี้
ตัวละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) ใช้ คาพูดทีก่ ่อให้ เกิดโทสะ
ตาสั ง กับ Sganarell (สกานาแรล) เป็ นตัวละครที่ใช้คาํ พูดไม่
เหมาะสมจนส่ งผลให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือการพูดจากวนโมโหจนเกิด
การทะเลาะเบาะแว้งกับภรรยา ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา

เบื่อนักอ้ายคนอวดดีละก็
เบื่อนักอีผหู้ ญิงปากจัด ๆ ละก็
รู้ง้ ีขา้ ก็ไม่ปรารถนาเอาแกเป็ นผัวหรอก
รู้ง้ ีละก็ไม่ปรารถนาเอาแกเป็ นเมียเหมือนกันแหละ
ชะชะ ! คนอย่างแกน่ะ เป็ นอย่างเคราะห์ดีเหลือเกินทีเดียวที่ได้คนอย่างข้า
เป็ นเมีย
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ตาสัง

(2)
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
สกานาแรล
(3)
Martine
Sganarelle
Martine
Sganarelle
Martine

Sganarelle

เฮ้อ แกไม่ ตอ้ งพูดอวดดี ไปนักหรอก เขารู้ ห รอกว่าแกน่ ะอยากมี ผวั จน
ตัวสั่น, ที่มาได้เสี ยกับข้าน่ะเป็ นเคราะห์ดีของแกนา ไม่ยงั งั้นแกยังอดแหง
อยูน่ นั่ เอง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 147)
คนอวดเก่ง !
นางผูห้ ญิงโสมม !
ช่างโชคร้ายตั้งแต่เวลาและวันแรกที่ฉนั ยอมแต่งงานกับแก !
ช่างโชคร้ายที่ฉนั หลงคารมยอมลงนามแต่งงานให้เจ้าทนายจอมลวง !
จริ ง หรื อ ที่ แ กโอดครวญอย่า งนั้น คนอย่า งแกน่ ะ ยัง ไม่ มี เ วลาใดที่ จ ะ
ขอบคุณสวรรค์ที่ประทานข้ามาเป็ นเมีย ?
จริ งที่แกให้เกียรติมาเป็ นเมียฉันและฉันได้มีโอกาสโอ้อวดในคืนแรกของ
การแต่งงาน ให้ตายสิ ! อย่าให้ฉนั พูดเลย เดี๋ยวฉันจะพูดเรื่ องอื่นต่ออีก...
Peste du fou fieffé !
Peste de la carogne !
Que maudits soient l’heure et le jour où je m’avisai d’aller dire oui !
Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine !
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 ?
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 làdessus, je dirais de certaines choses…
(Molière, 1999: 34)

2) ใช้ กาลังในการแก้ ไขปัญหา
ตาสั ง กับ Sganarell (สกานาแรล) เป็ นตัวละครที่ใช้กาํ ลังในการ
ตัดสิ นปัญหากับภรรยา ซึ่งเป็ นวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและไม่มีความเป็ นสุ ภาพบุรุษ
ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ยายมา
ตาสัง

อ้ายขี้เมา !
เอ๋ ! อีนี่กาํ เริ บใหญ่เสี ยแล้ว
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ยายมา
ตาสัง
ยายมา
(2)
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
(3)
Martine
Sganarelle
Martine
Sganarelle
Martine

อ้ายขี้เกียจ !
ตายนะ ! ตายนะ ! (ยายมากลับด่าใหญ่ ตาสังออกเคือง ไปฉวยไม้ออกมา
ตียายมา)
โอย ! โอย ! ช่วยด้วย !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 152)
ไอ้ข้ ีเมา
ฉันจะตีแก
เจ้าคนทรยศ คนเลว จอมหลอกลวง อันธพาล ขโมย...!
(หยิบไม้พลองตีมาร์ตีน) แกต้องการแบบนี้ใช่ไหม ?
โอย ! โอย ! โอย ! โอย !
Sac à vin.
Je vous rosserai.
Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pendard, gueux, belître, fripon,
maraud, voleur… !
(Il prend un bâton, et lui en donne). Ah ! vous en voulez donc ?
Ah ! ah ! ah ! ah !
(Molière, 1999: 36)

3) เกียจคร้ าน
ตาสั ง กับ Sganarell (สกานาแรล) เป็ นตัวละครที่แสดงนิ สัย
เกียจคร้าน ชอบดื่มเหล้ามากกว่าทํางานและดูแลครอบครัว อีกทั้งยังขายสมบัติในบ้านเพื่อนําเงิน
ไปซื้อเหล้ามาดื่ม ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง

แกนี่แหละตอแหลจริ ง ๆ เทียว
ตอแหลยังไง
แกว่าข้ากินแต่ขา้ ว
ก็หรื อไม่จริ งล่ะ
ไม่จริ ง เหล้าข้าก็กิน
แล้วสมบัติพสั ถานอะไรที่เป็ นของในบ้านมีอยูเ่ ท่าไร แกก็เก็บขายเสี ยทีละ
สิ่ งสองสิ่ ง สําหรับจะเอาเงินไปเล่นกะไปซื้ อเหล้ากิน จนเรื อนเตียนแล้วนี่
เตียนก็ดีไปน่ะซิ ไม่ตอ้ งกวาดบ่อย ๆ
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ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
(2)
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
สกานาแรล
(3)
Martine
Sganarelle
Martine
Sganarelle
Martine
Sganarelle
Martine
Sganarelle

จนชั้นที่นอนหมอนมุง้ ก็แทบหมด
ก็ยง่ิ ดี นอนไม่สบายจะได้ตื่นเช้า ๆ
อ้ายแกน่ะมันก็ดีแต่เล่นกะกินเหล้าน่ะแหละ ตั้งแต่เช้าชัว่ เย็น
ก็ดีซิ ข้าสบายของข้ายังงั้นนี่
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 148-149)
แกขายสมบัติฉนั ทีละชิ้น ๆ ขายทุกสิ่ งที่อยูใ่ นบ้านหลังนี้
ก็เพื่อนําไปซื้ อของกินไง
แกปอกลอกแม้กระทัง่ เตียงนอนของฉัน
แกจะได้ตื่นแต่เช้า
ไม่เหลือเครื่ องเรื อนอะไรในบ้านเลย
เราจะได้ขนของได้ง่ายไง
แกมันดีแต่เล่นกับกินเหล้าตั้งแต่เช้ายันเย็น
มันช่วยไม่ให้ฉนั เบื่อ
Qui me vend, pièce à pièce, tout ce qui est dans le logis.
C’est vivre de ménage.
Qui m’a ôté jusqu’au lit que j’avais.
Tu t’en lèveras plus matin.
Enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison.
On en déménage plus aisément.
Et qui, du matin jusqu’au soir, ne fait que jouer et que boire.
C’est pour ne me point ennuyer.
(Molière, 1999: 34-35)

4) หลงตนเอง
ตาสั ง กับ Sganarell (สกานาแรล) เป็ นตัวละครที่ชอบทําอะไร
ตามใจตนเองและหลงตัวเองว่าเป็ นคนสําคัญและเป็ นคนที่มีความสามารถ เมื่อมีผอู ้ ื่นมาชื่นชมก็
มักจะพูดเสริ มเติมแต่งให้ตนเองมีคุณค่ามากยิง่ ขึ้น ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
อ้ายเหลือ
ตาสัง

ท่านไม่ใช่หรื อชื่อสัง ?
ข้าจะชื่อหรื อไม่ใช่กช็ ่างข้าประไร แกจะทําไม ?
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อ้ายเหลือ
ตาสัง
(2)
วาแลร์
สกานาแรล
วาแลร์
สกานาแรล
(3)
Valère
Sganarelle
Valère
Sganarelle

อยากจะแสดงความนับถืออย่างสูงเท่านั้น
อ๋ อ ! ถ้ายังงั้นก็เชิญเถอะ ฉันแหละชื่อสัง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 168)
ผมถามว่าท่านไม่ได้ชื่อสกานาแรลใช่ไหม?
(หันไปยังวาแลร์ แ ละลูกาส์ ) ใช่ และไม่ ใช่ มันขึ้ นอยู่กับว่าคุ ณต้อ งการ
อะไร
เราเพียงแต่ตอ้ งการแสดงความนับถือย่างสู งเท่านั้น
ถ้าเช่นนั้น ฉันนี่แหละชื่อสกานาแรล
Je vous demande si ce n’est pas vous qui se nomme Sganarelle.
se tournant vers Valère, puis vers Lucas. Oui et non, selon ce que vous
lui voulez.
Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons.
En ce cas, c’est moi qui se nomme Sganarelle.
(Molière, 1999: 35)

5) เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน
ตาสั ง กับ Sganarell (สกานาแรล) เป็ นตัวละครที่ เห็ นแก่
ผลประโยชน์ ส่ว นตน จึ ง ทําให้ตดั สิ นใจตัด สิ น ใจโกหกหลอกลวงว่า ตนเองนั้น เป็ นแพทย์ที่ มี
ความสามารถเพราะเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองที่จะได้รับจากการเป็ นแพทย์ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
อ้ายเหลือ

ตาสัง
อ้ายเหลือ
ตาสัง

คนไข้ที่ผมมาเชิญคุณไปรักษาคราวนี้ เป็ นโรคประหลาด แต่ผมเชื่อว่าคุณ
คงจะรักษาหายได้ง่าย ๆ ทีเดียว ยังไง ๆ คงจะไม่เป็ นการเสี ยเวลาเปล่า
เพราะท่านหมื่นจําเนียรนายผมน่ะ ท่านเป็ นเศรษฐีท่านคงจะให้รางวัลคุณ
ถึงขนาดเป็ นแน่
อ้อ ! ถ้าฉันไปกะแกละก็ฉันคงจะได้รับผลประโยชน์จน เป็ นที่พอใจของ
ฉันทีเดียวหรื อ ?
เป็ นแน่ทีเดียวครับ
ถ้ายังงั้นละก็ฉันก็ยอมรับว่าฉันเป็ นหมอ แต่แรกฉันลืมไป พึ่งนึ กขึ้นมา
ออกเมื่อแกพูดถึงว่าจะได้ผลประโยชน์นนั่ แหละ ถ้าพูดกันให้น่าฟังยังงี้ละ
ก็อย่าว่าแต่จะให้เป็ นหมอเลย ให้เป็ นหมาก็เอา ก็นี่แน่ะใครเจ็บไปล่ะยะ ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 179)
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(2)
วาแลร์
สกานาแรล
วาแลร์
สกานาแรล
(3)
Valère

Sganarelle
Valère
Sganarelle

คุณจะพึงพอใจกับเรา คุณจะได้เงินตามที่คุณต้องการถ้าคุณไปกับเรา
ฉันจะได้รับเงินตามที่ฉนั ต้องการ ?
แน่นอนทีเดียวครับ
อ้า ! ถ้าอย่างนั้นฉันยอมรับว่าฉันเป็ นหมอ ฉันลืมไปว่าเป็ นหมอ เพิ่งนึ ก
ขึ้นมาได้ มีปัญหาอะไร ? ต้องไปที่ไหน ?
Enfin, Monsieur, vous aurez contentement avec nous ; et vous gagnerez
ce que vous voudrez, en vous laissant conduire où nous prétendons vous
mener.
Je gagnerai ce que je voudrai ?
Oui.
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) เจ้ าชู้
ตาสั ง กับ Sganarell (สกานาแรล) เป็ นตัวละครที่มีนิสัยเจ้าชู ้
ดังที่แสดงกิริยาท่าทางเจ้าชูก้ บั แม่นมของลูกสาวเศรษฐี แม้จะทราบดีว่าแม่นมคนนี้ เป็ นภรรยาของ
คนรับใช้ในบ้านของเศรษฐี ทั้งนี้ตาสั งแสดงกิริยาเจ้าชูด้ ว้ ยการจับมือ ส่ วนSganarell (สกานาแรล)
แสดงกิริยาเจ้าชูด้ ว้ ยการทําท่าจะกอด ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หมื่นจําเนียร
ตาสัง

(2)
เชรอนต์

อ๋ อ ! นัน่ นางกลิ่น แม่นมลูกคนเล็กของฉัน (ออกไปกับอ้ายเหลือทางขวา)
(พูดทางคนดู) เข้าที จริ งแฮะ (พูดดัง) อ้อแม่ กลิ่ น แหมรู ปก็งามนามก็
เพราะ หล่อนสบายดีอยูห่ รอกหรื อจ๊ะ ถ้าไม่สบายละก็บอกให้ฉันทราบ
เถอะ อย่าเกรงใจเลยทีเดียว ฉันจะเต็มใจรักษาหล่อนเต็มสติกาํ ลังทีเดียว
(จับมือนางกลิ่นมาลูบคลํา) ฉันคงจะมีความพอใจมากที่จะ............
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 195)
แม่นมของลูกคนเล็กของฉัน
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สกานาแรล

ลูกาส์
สกานาแรล
ลูกาส์
สกานาแรล
(3)
Géronte
Sganarelle

Lucas
Sganarelle
Lucas
Sganarelle

โอ้ ! เธอเหมือนเครื่ องเรื อนที่สวยงาม อ้า ! แม่นมที่มีเสน่ห์ วิชาหมอของ
ฉันดูต่าํ ต้อยกว่าศาสตร์ การเป็ นแม่นมของหล่อน ฉันอยากเป็ นเด็กน้อยที่
ได้มีโอกาสดูดนม (เขาจะจับปทุมถันของเธอ) ฉันเต็มใจรักษาหล่อนด้วย
ยา ความรู้ ความสามารถทางการแพทย์ของฉัน และ...
ขอโทษครับ คุณหมอ ปล่อยเมียผมนะครับ
อะไรนะ นี่เมียแกหรื อ ?
ใช่
(แสร้งกอดลูกาส์และหันไปหาแม่นมพร้อมกอดเธอ) อ้า ! ฉันไม่ทราบมา
ก่อน ฉันขอแสดงความยินดีที่เธอทั้งสองรักกัน
C’est la nourrice d’un petit enfant que j’ai.
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…
Avec votte parmission, Monsieu le Médecin, laissez là ma femme, je
vous prie.
Quoi, est-elle votre femme ?
Oui.
(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)

จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บบทบาทของตาสั ง กับ Sganarelle
(สกานาแรล) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน อันมีผลทําให้เกิดเหตุการณ์สาํ คัญใน
เรื่ องซึ่งเป็ นจุดขัดแย้ง คือ ทําให้ภรรยาคิดแก้แค้นจนทําให้ตนต้องเป็ นหมอจําเป็ น
3.1.1.2 หมื่นจาเนียร กับ Géronte (เชรอนต์ )
ตัวละครทั้งสองเป็ นเศรษฐี ที่พยายามหาหมอที่มีความสามารถ
พิเศษมารักษาอาการเป็ นใบ้ของลูกสาว ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
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1) เชื่อคนง่ าย
หมื่นจาเนียร กับ Géronte (เชรอนต์ ) เป็ นตัวละครที่เชื่อคนง่าย
ดังที่ได้ยินตาสั ง หรื อ สกานาแรล (Sganarelle) ซึ่ งถูกภรรยาอุปโลกน์ว่าเป็ นหมอวินิจฉัยโรคด้วย
ภาษาอื่ น ก็เชื่ อว่าเป็ นหมอที่ มีความสามารถ ทั้งที่ ภาษาที่ได้ยินเป็ นเกิ ดจากการสร้ างคําที่ ไม่มี
ความหมาย โดยตาสั งพยายามพูดภาษาอังกฤษ ส่ วนสกานาแรล (Sganarelle) พยายามพูดภาษา
กรี ก ละติน และฮิบรู ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ตาสัง
หมื่นจําเนียร
ตาสัง

หมื่นจําเนียร
(2)
จ๊ากเกอลีน
ลูกาส์
สกานาแรล

เชรอนต์
(3)
Jacqueline
Lucas
Sganarelle

(พูดทางคนดู) นี่ แหละ อ้ายการที่ได้ไปอยู่ให้หมอฝรั่งจิ กหัวใช้เสี ยหกปี
มันมาแลเห็นประโยชน์กนั คราวนี้เอง
เป็ นยังไงอีกล่ะหมอ ?
ก็พอลมร้ายที่ผมกล่าวแล้วนั้นแหละ ผ่านเข้าไปทางซ้ายถูกตับผ่านเข้าไป
ทางขวาถูกหัวใจ ก็เกี่ยวไปถึงปอดที่ตามภาษาฝรั่งเรี ยกว่า สติมเก, ก็ปอด
นั้นมีเส้นประสาทโยงถึงมันสมองที่เรี ยกตามภาษาฝรั่งเว่าโกเหดแล่นขึ้น
ทางกระดูกสันหลัง ที่ฝรั่งเรี ยกว่าสมุ๊กบ๊อกนัน่ แหละครับ, ถึงเลยเกิดเป็ น
พิษขึ้น คุณฟังไว้ให้ดีนะครับ
จ๊ะ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 208)
นี่ไงคนเก่งมาแล้ว !
ดีจงั แต่ฉนั ไม่ได้ยนิ
เจ้าลมร้ายที่ผมกล่าวแล้วนั้น มันเข้ามาทางด้านซ้าย ผ่านตับ ไปทางด้าน
ขวาถูกหัวใจ ไปถึงปอดที่เรี ยกเป็ นภาษาลาตินว่า อาร์ มย็อง โยงถึงสมองที่
เรี ยกเป็ นภาษากรี กว่า นัสมุส ผ่านเส้นเลือดที่เรี ยกเป็ นภาษาฮิบบรู วา่ กูบีล
ไปทางห้องหัวใจ... ลมร้ายนี้ จึงเป็ นลมพิษ... ฟั งให้ดี ผมขอบอกว่าเป็ น
ลมพิษ
ครับ
L’habile homme que velà !
Oui, ça est si biau, que je n’y entends goutte.
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.
Oui.
(Molière, 1999: 64)

2) รักและหวังดีต่อลูก
หมื่นจาเนียร กับ Géronte (เชรอนต์ ) เป็ นตัวละครที่รักและหวัง
ดีต่อลูก เมื่อทราบว่าลูกเป็ นใบ้กพ็ ยายามหาหมอที่มีความสามารถมารักษา นอกจากนี้ยงั พยายามหา
ชายหนุ่มที่มีฐานะมัน่ คงมาให้ลูกสาวแต่งงานด้วย ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หมื่นจําเนียร

หมื่นจําเนียร

กลิ่น

หมื่นจําเนียร

ไม่เป็ นไร อย่าพูดเรื่ องนั้นต่อไปเลย เชิญนัง่ (นัง่ ทั้งสองคน) เดี๋ยวนี้ ฉนั น่ะ
มีลูกสาวอยูค่ นหนึ่ง เจ็บเป็ นโรคอะไรประหลาดมาก อยากให้หมอรักษา
สักหน่อย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 194)
เมื่อมันเกิดมีอนั เป็ นขึ้นอย่างนี้แล้ว ใครเขาจะมาพอใจเป็ นผัว คนที่ไม่ใบ้
มีถมไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่ ง เมื่อก่อนที่แม่จินดาจะเจ็บน่ะ ข้าก็ได้จดั การ
จะให้หล่อนมีผวั อยูแ่ ล้ว หล่อนพอใจหรื อ เปล่าทั้งเรื่ อง หล่อนไม่พอใจ
เลยจนนิดเดียว
จริ งเจ้าค่ะ เธอไม่พอใจเพราะเธอไม่รักคุณห่ อเลยจนนิดเดียว รับประทาน
โทษเถอะเจ้าค่ะ ทําไมคุณนายถึงไม่พอใจยกให้กะคุณเหลี่ยมที่แลเห็นกัน
อยูแ่ ล้ว ว่าคุณจินดามีความพอใจอยูม่ าก ถ้าคุณเป็ นเหลี่ยมแล้วละก็ที่ไหน
เลยคุณจินดาจะคัดค้านในการที่คุณนายจะยกให้ แล้วดิฉันเชื่อด้วยว่าคุณ
เหลี่ ยมจะรั บ รองได้ดีท้ ังคุ ณจิ นดาเป็ นใบ้อยู่ย งั งี้ แหละ ธรรมดาคนที่ มี
ความรักกันจริ งแล้ว ถึงจะเกิดมีอนั จะเป็ นขึ้นยังไงก็คงไม่หายรักกัน
นายเหลี่ยมคนนี้ มนั ไม่ใช่คนที่สมควรกะลูกสาวข้า อะไรจนออกกรอบ
แทบจะต้องขอทานเขากินละ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 186-187)
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(2)
สกานาแรล
เชรอนต์

เชรอนต์
จ๊ากเกอลีน

เชรอนต์
(3)
Sganarelle
Géronte

Géronte

Jacqueline

Géronte

ผมขอให้คุณถูกตีบา้ ง
ไม่เป็ นไร อย่าพูดถึงเรื่ องนั้นอีกเลย คุณครับ ผมมีลูกสาวหนึ่ งคนที่เป็ น
โรคประหลาดมาก
หล่อนมีสภาพแบบนี้ เป็ นโรคแบบนี้ ใครจะมาแต่งงานกับหล่อน หล่อน
จะไม่เห็นด้วยกับความต้องการของฉันได้หรื อ ?
ดิ ฉัน คิ ด ว่า หล่ อ นไม่ เ ห็ น ด้ว ย ท่ า นต้อ งการให้ห ล่ อ นแต่ ง งานกับ คนที่
หล่อนไม่รัก ทําไมท่านไม่ยกเธอให้กบั เลอ็องร์ คนที่หล่อนรัก ดิฉันเชื่อ
ว่าเขาจะยอมรับลูกสาวท่านทั้ง ๆ ที่เป็ นใบ้อย่างนี้
เจ้าเลอ็องร์คนนี้ไม่เหมาะสม เขาไม่มีทรัพย์สมบัติเหมือนอีกคนหนึ่ง
Que j’ai eu l’honneur de vous donner.
Ne parlons plus de cela. Monsieur, j’ai une fille qui est tombée dans une
étrange maladie.
(Molière, 1999: 57)
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 ?
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.
Ce Léandre n’est pas ce qu’il lui faut : il n’a pas du bien comme l’autre.
(Molière, 1999: 54)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของหมื่นจาเนียร กับ Géronte
(เชรอนต์ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของผูม้ ีทรัพย์สินเงินทอง
เป็ นพ่อที่ดีแต่ขาดวิจารณญาณ ส่ งผลให้ถูกหลอก อันเปิ ดโอกาสให้หมอจําเป็ นได้แสดงบทบาท
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3.1.1.3 นายเหลีย่ ม กับ Léandre (เลอ็องร์ )
ตัว ละครทั้ง สองเป็ นคนรั ก ของลู ก สาวเศรษฐี แต่ ถู ก เศรษฐี
ขัดขวางในความรักเพราะมีฐานะยากจน ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) มีความรักและความจริงใจ
นายเหลีย่ ม กับ Léandre (เลอ็องร์ ) เป็ นตัวละครที่แสดงให้เห็น
ว่ามีความรั กต่อลูกสาวเศรษฐี เป็ นอย่างยิ่ง แม้ว่าการปลอมตัวมาเป็ นผูช้ ่ วยของหมอวิเศษเพื่อพา
ลูกสาวของเศรษฐี หนี ออกจากบ้านจะเป็ นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็แสดงให้ถึงความรักและ
ความจริ งใจที่เขามี ซึ่งบทบาทดังกล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หมื่นจําเนียร
ตาสัง
เหลี่ยม
ตาสัง
หมื่นจําเนียร
ตาสัง
เหลี่ยม
หมื่นจําเนียร
หมื่นจําเนียร
ตาสัง

(2)
เชรอนต์
สกานาแรล
เชรอนต์
สกานาแรล
เชรอนต์
สกานาแรล
เชรอนต์

(ชี้นายเหลี่ยม) นัน่ หมอเอาใครมาด้วย
อ๋ อ ! นัน่ หรื อครับเขาชื่อ – เอ้อ – (หันหน้าไปพูดกับนายเหลี่ยม) ชื่อไหร่
ล่ะ ?
(ป้ องตอบตาสัง) ชื่ออิบระฮิม
(พูดดัง) ชื่ออิบระฮิมครับ
เขาเป็ นอะไร ?
(ป้ องถามนายเหลี่ยม) เป็ นอะไรล่ะ?
(ป้ องตอบตาสัง) เป็ นลูกศิษย์แกยังไงล่ะ
(พูดดัง) เป็ นลูกศิษย์ผมยังไงล่ะ
อ้อ ! นี่จะให้มาช่วยรักษายังงั้นหรื อ ?
ยังงั้นซิ ครับ อะบังคนนี้ เขามีความรู้ในทางวิชาหมอดีพอใช้แล้ว แต่ยงั สู้
ผมไม่ได้ เพราะยังงั้นถึงได้ยอมมาเป็ นลูกศิษย์ผมอยู่ สําหรั บจะได้เอา
ความรู้ไปให้มากขึ้นอีก ผมจะให้ลองฝี มือรักษาลูกสาวคุณดู ผมเชื่อว่าลูก
สาวคุณคงจะพอใจในยาของหมอแขกคนนี้เป็ นแน่
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 240-242)
นัน่ หมอเอาใครมาด้วย ?
(ทํามือแสดงให้เห็นว่าคนนั้นเป็ นคนขายยา) คือว่า...
อะไรนะ ?
เขาเป็ น....
อะไรนะ ?
เป็ น....
ฉันกําลังฟังอยู่
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สกานาแรล
(3)
Géronte
Sganarelle
Géronte
Sganarelle
Géronte
Sganarelle
Géronte
Sganarelle

เป็ นคนที่จาํ เป็ นสําหรับลูกสาวของคุณ
Qui est cet homme-là que vous amenez ?
faisant des signes avec la main que c’est un apothicaire. C’est…
Quoi ?
Celui…
Eh ?
Qui…
Je vous entends.
Votre fille en aura besoin.
(Molière, 1999: 78)

2) มีความเป็ นสุ ภาพบุรุษ
นายเหลีย่ ม กับ Léandre (เลอ็องร์ ) เป็ นตัวละครที่แสดงให้เห็น
ว่ามีความเป็ นสุ ภาพบุรุษ ดังตอนที่พาลูกสาวของเศรษฐี กลับมาที่บา้ น ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ แสดงให้
เห็นว่ามีความเป็ นสุ ภาพบุรุษ เพราะเมื่อทําผิดแล้วก็รู้จกั สํานึ กกล้าที่จะยอมรับในความผิดที่ตนได้
ก่อขึ้น ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
เหลี่ยม

(2)
เลอ็องร์

เชรอนต์

ผมพาแม่จินดามาคืนให้กะคุณพ่อ เพราะตกลงกันทั้งสองคนว่าไม่ควรจะ
ทําให้คุณพ่อได้ความเดือดเนื้ อร้อนใจ จะเป็ นกรรมต่อไปภายหน้า ผมไม่
คิดลักพาลูกสาวอีกละขอรับ ผมจะกราบเท้าขอต่อคุณพ่อแต่โดยดี
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 258)
ท่านครับ ผมเลอ็องร์ ครับ ขอนําลูแซนด์มาคืน เราคิดจะหนี ไปด้วยกัน
และไปแต่งงานกัน แต่ไม่ควรให้เกิดเรื่ องเช่นนี้ ผมไม่คิดจะลักพาลูกสาว
ของท่านไปอีกละครับ ผมขอเรี ยนให้ทราบว่า เมื่อสักครู่ น้ ี เองผมได้รับจัด
หมายแจ้งข่าวว่าคุณลุงของผมว่าถึงแก่กรรม และผมได้รับสมบัติท้ งั หมด
ของท่าน
ฉันก็รู้สึกว่าเธอเป็ นคนดีจริ ง ฉันขอยกลูกสาวให้ดว้ ยความยินดี
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(3)
Léandre

Géronte

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.
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)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของนายเหลี่ยม กับ Léandre
(เลอ็องร์ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของชายหนุ่มที่มีอุปสรรค
ในเรื่ องความรัก แต่เมื่อชีวิตพลิกผันกลับเป็ นผูม้ ีฐานะ ก็ทาํ ให้อุปสรรคหมดไป
3.1.1.4 ยายมา กับ Martine (มาร์ ตีน)
ตัวละครทั้งสองเป็ นภรรยาที่แค้นสามีเพราะถูกทําร้ายร่ างกาย จึง
อุปโลกน์ให้สามีของตนเป็ นหมอวิเศษ ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) พูดจาไม่ สุภาพ
ยายมา กับ Martine (มาร์ ตีน )เป็ นตัว ละครที่ แ สดงพฤติ ก รรม
พูดจาไม่สุภาพ อันนํามาสู่ การทะเลาะเบาะแว้งกับสามีของตนเอง และได้กลายเป็ นต้นเหตุของ
เรื่ องราวทั้งหมด การแสดงบทบาทดังกล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา

เบื่อนักอ้ายคนอวดดีละก็
เบื่อนักอีผหู้ ญิงปากจัด ๆ ละก็
รู้ง้ ีขา้ ก็ไม่ปรารถนาเอาแกเป็ นผัวหรอก
รู้ง้ ีละก็ไม่ปรารถนาเอาแกเป็ นเมียเหมือนกันแหละ
ชะชะ ! คนอย่างแกน่ะ เป็ นอย่างเคราะห์ดีเหลือเกินทีเดียวที่ได้คนอย่างข้า
เป็ นเมีย
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ตาสัง

(2)
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
สกานาแรล

(3)
Martine
Sganarelle
Martine
Sganarelle
Martine

Sganarelle

เฮ้อ แกไม่ ตอ้ งพูดอวดดี ไปนักหรอก เขารู้ ห รอกว่าแกน่ ะอยากมี ผวั จน
ตัวสั่น, ที่มาได้เสี ยกับข้าน่ะเป็ นเคราะห์ดีของแกนา ไม่ยงั งั้นแกยังอดแหง
อยูน่ นั่ เอง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 147)
ไอ้คนอวดดี !
นางผูห้ ญิงปากร้ายสกปรก
ฉันถูกสาปตั้งแต่เวลาและวันที่ยอมแต่งงานกับแก !
ฉันก็ถกู สาปวันที่ทนายความให้ฉนั เซ็นชื่อแต่งงาน
แกนะหรื อที่มาบ่นเรื่ องแต่งงานนี้ แกไม่ตระหนักหรื อว่าสวรรค์ส่งข้าให้
มาเป็ นเมียแก แกไม่รู้เลยหรื อว่าแกควรมีเมียอย่างฉัน?
จริ งอยู่แกให้เกี ยรติฉันมากเกินไปที่มาแต่งงานกับฉัน และฉันได้เสี ยกับ
แกคืนแรกของการแต่งงาน อย่ามาพูดเกินเรื่ องนี้ ดีกว่า ไม่อย่างนั้นฉันจะ
พูดอีกนะ...
Peste du fou fieffé !
Peste de la carogne !
Que maudits soient l’heure et le jour où je m’avisai d’aller dire oui !
Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine !
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 ?
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 làdessus, je dirais de certaines choses…
(Molière, 1999: 34)

2) ผูกใจเจ็บ
ยายมา กับ Martine (มาร์ ตีน)เป็ นตัวละครที่ แสดงลักษณะนิ สัย
ผูกใจเจ็บ ดังนั้นจึงอุปโลกน์ให้สามีของตนเองเป็ นหมอวิเศษ แต่สามีของเธอต้องโดนต้องทุบตี
ก่อนจึงจะยอมรับว่าเป็ นหมอ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
ยายมา

(2)
มาร์ตีน

(3)
Martine

เออ ดีละมึงอ้ายสัง ! ตีกเู จ็บนักวันนี้จะต้องหาทางแก้แค้นให้ได้เทียว เรารู้
หรอกว่าผูห้ ญิ งน่ ะที่ จริ งถ้าจะลงโทษผูช้ ายแล้วก็ง่ายที่ สุ ด แต่ คนอย่าง
ตาสังนี่ จะลงโทษกันทางใจคงไม่รู้สึก ต้องให้แกเจ็บอะไรอย่างหนึ่ ง ถึง
จะพอสมกะที่แกได้ทาํ กะเราไว้แล้ว (เข้าไปทางบ้าน แล้วเดินเข้าออกเป็ น
ทีเหมือนทํางานต่าง ๆ ในบ้าน)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 159)
(พูดคนเดี ยว) ดี ละ ฉันจะไม่ ลืมความรู้ สึ กนี้ เลย ฉันจะหาวิธีให้แกถูก
ลงโทษโดยถูกตีเหมือนกับที่แกตีฉัน ฉันรู้ดีว่าผูห้ ญิงมีอะไรที่จะแก้แค้น
ผูช้ ายได้เสมอ ๆ แต่ตอ้ งให้แกเจ็บอะไรอย่างหนึ่ ง จึงจะสมกับที่แกได้ทาํ
ไว้กบั ฉัน
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) รู้ จักสานึกผิด
ยายมา กับ Martine (มาร์ ตี น )เป็ นตัว ละครที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
มี ค วามละอายและรู ้ จ ัก สํา นึ ก ผิด โดยเฉพาะเรื่ อ งการอุ ป โลกน์ ใ ห้ส ามี ข องตนเป็ นหมอวิ เ ศษ
ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ยายมา
อ้ายหลอ
ผูใ้ หญ่หง
ตาสัง
ยายมา

พุทโธ่ ๆ นัน่ จะเอาผัวฉันไปเข้าตะรางทําไมกัน
ทําไมล่ะ มาคบคิดกะผูร้ ้ายลักพาลูกสาวคุณนายท่านน่ะซิ
แม่มา ฉันว่าแล้วว่าคงมีเหตุ ดูมาหายอยูน่ านนัก
ก็นี่แกน่ะเสื อกมาด้วยทําไมล่ะ
ฉันชวนแกมาเองแหละ เห็ นแกเป็ นคนราชการ เผื่อยังไงจะได้จัดการ
ช่วยเหลือได้ ก็นี่แกจะต้องติดสักกี่ปีล่ะ
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ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
(2)
มาร์ตีน
ลูกาส์
มาร์ตีน
ลูกาส์
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
(3)
Martine
Lucas
Martine
Lucas
Martine
Sganarelle
Martine

ฉันจะไปรู้หรื อ ฉันไม่ใช่ตระลาการนี่
โธ่ ๆ ไม่รู้เลยว่าจะเป็ นถึงเพียงนี้ ไม่ควรเลยที่ฉันจะสัปดนไปบอกเขาว่า
แกเป็ นหมอ
อ้อ ! นี่แกน่ะเองแหละหรื อไปบอกเขาว่ากันเป็ นหมอ
ก็ยงั งั้นน่ะซิ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 254-255)
โอ้ ! พระเจ้า ! ฉันหาที่พกั ของเขาไม่เจอ บอกข่าวเกี่ยวกับหมอที่ฉนั บอก
ให้คุณไปหาหน่อย
นี่แน่ะ เขาจะถูกแขวนคออยูแ่ ล้ว
อะไรนะ ? สามี ฉัน ถู ก แขวนคอ พุ ท โธ่ เขาไปทํา อะไรมา จึ ง จะโดน
แขวนคอ ?
เขาลักพาตัวลูกสายเจ้านาย
อนิจจา ! พ่อสามีที่รัก จริ งหรื อที่เขาจะแขวนคอแก ?
เห็นหรื อยัง !
ฉันจะปล่อยให้แกตายต่อหน้าคนอื่น ๆ ได้หรื อ ?
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.
Le velà, qui va être pendu.
Quoi ? mon mari pendu ! Hélas ! et qu’a-t-il fait pour cela ?
Il a fait enlever la fille de notte maître.
Hélas ! mon cher mari, est-il bien vrai qu’on te va pendre ?
Tu vois. Ah !
Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens ?
(Molière, 1999: 84)

จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บบทบาทของยายมา กับ Martine
(มาร์ ตีน) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของภรรยาที่แก้เผ็ดสามี
อันเป็ นการสร้างปมปั ญหาให้เกิดขึ้น
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3.1.1.5 จินดา กับ Lucinde (ลูแซนด์ )
ตัวละครทั้งสองเป็ นลูกสาวของเศรษฐีที่แกล้งเป็ นใบ้เพื่อประชด
บิดาของตนเองที่ไม่ยอมให้แต่งงานกับชายที่ตนเองรัก ทั้งนี้ ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ
ไม่ชอบถูกบังคับจิตใจ โดยเฉพาะเรื่ องการถูกคลุมถุงชน ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
จินดา

หมื่นจําเนียร
จินดา
หมื่นจําเนียร
จินดา
(2)
ลูแซนด์
เลอ็องร์
ลูแซนด์
เลอ็องร์
ลูแซนด์
(3)
Lucinde

Géronte
Lucinde
Géronte
Lucinde

เมื่อดิฉันพูดได้ยงั งี้แล้ว ดิฉันจะต้องขอบอกคุณพ่อให้รู้ไว้ว่า ดิฉันจะไม่
ยอมมี ผวั อื่ นนอกจากนายเหลี่ ย ม และในการที่ คุ ณพ่อ คิ ด จะยกให้น าย
ห่อน่ะ อย่าคิดอีกต่อไปเลย
เอ๊ะ.............
ดิฉนั จะไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเลยทีเดียว
อะไรจะ................
ถึงอธิบายเท่าไรดิฉนั ก็ไม่ยอมเชื่อฟังเป็ นอันขาด
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 244)
ค่ะคุณพ่อ ดิฉันพูดได้แล้ว แต่เพื่อบอกคุณพ่อว่าดิฉันจะไม่ยอมมีสามีอื่น
นอกจากเลอ็องร์ และไม่มีประโยชน์ที่คุณพ่อจะยกดิฉนั ให้กบั โอราซ
แต่....
ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนความคิดของดิฉนั ได้เลย
อะไรนะ... ?
คุณพ่อจะหาเหตุผลมาแย้งเท่าไรก็ไม่มีทางค่ะ
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.
Mais…
Rien n’est capable d’ébranler la résolution que j’ai prise.
Quoi… ?
Vous m’opposerez en vain de belles raisons.
(Molière, 1999: 58)

จากการศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บบทบาทของจิ น ดา กับ Lucinde
(ลูแซนด์ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของหญิงสาวที่ต่อต้านการ
คลุมถุงชน
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เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บบทบาทของตัว ละครสํ า คัญ ที่ ป รากฏใน
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe
Médecin Malgré Lui ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงรักษา
บทบาทของตัวละครสําคัญในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดเรื่ องหมอจาเป็ น ให้เหมือนกับบทบาท
ของตัวละครสําคัญที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
3.2
ตั ว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งล่ า มดี แ ละบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
ตัว ละครที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ องล่ า มดี แ ละ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle แสดงให้เห็นดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 8 แสดงตั ว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งล่ า มดี แ ละบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ล่ามดี
ล่ามดี
L’Anglais Tel
L’Anglais Tel
Qu’on Le Parle
Qu’on Le Parle
ล่ามดี
Interprète
1
นายจอน
Eugène
ล่าม
(อูแชน)
คนอังกฤษ
Père de Betty
2
ยอน สมิท
Hogson
พ่อของเบ็ตตี
(ฮอกซัน)
ชายหนุ่มอังกฤษ Julien Cicandel
3
ริชาร์ ด ดิ๊กซัน
(จูเลียง ซิกองเดล)
ลูกสาวของ
4
เบ็ตตี สมิท
Betty
ยอน สมิท
(เบ็ตตี)
บ๋ อยที่โฮเต็ลสงขลา
5
จีนเก๊า
Le garçon
(บ๋ อย)
เสมียนที่โฮเต็ล
6
นายสมบุญ
La Caissière
สงขลา
(เสมียนผูห้ ญิง)
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ตารางที่ 8 แสดงตั ว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งล่ า มดี แ ละบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle (ต่ อ)
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ล่ามดี
ล่ามดี
L’Anglais Tel
L’Anglais Tel
Qu’on Le Parle
Qu’on Le Parle
7
นายตารวจภูธร
L’inspecteur
(นายตํารวจ)
Interprète
8
พลตารวจภูธร
L’agent de
ล่าม
police.
(เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ)
จากตารางแสดงตัว ละครข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงรักษาจํานวนตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวให้เท่ากับจํานวนตัวละคร
ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส โดยมีท้ งั สิ้ น 8 ตัวละคร ทั้งนี้ พระองค์ทรงสร้างสรรค์ให้
เสมี ย นในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูดชวนหัว เรื่ อ งล่ า มดี เป็ นเพศชาย ชื่ อ นายสมบุ ญ แต่ ใ น
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle นั้น La Caissière
(เสมียน) เป็ นเพศหญิง ซึ่ งเป็ นการสร้างสรรค์ให้เข้ากับบริ บทของสังคมไทยสมัยนั้นที่ยงั ไม่เปิ ด
โอกาสให้ผหู ้ ญิงทํางานนอกบ้านมากนัก
ด้านกลวิธีการตั้งชื่ อตัว ละครพบว่าชื่ อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องล่ามดี สามารถจัดอยูใ่ นกลวิธีต้ งั ชื่อ 3 กลวิธี ดังนี้
1.) การตั้งชื่ อซ้ากับชื่ อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส
ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธีน้ ี คือ เบ็ตตี
2.) การตั้ ง ชื่ อใหม่ ชื่ อที่ จ ัด อยู่ใ นกลวิธีน้ ี ได้แ ก่ นายจอน ยอน สมิท
ริชาร์ ด ดิ๊กซัน จีนเก๊ า และนายสมบุญ ทั้งนี้ นายจอน ยอน สมิท ริชาร์ ด ดิ๊กซัน จัดอยูใ่ นกลวิธี
การตั้งชื่ อใหม่โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสปรากฏชื่อตัวละคร ส่ วนจีนเก๊ าและนาย
สมบุญ จัดอยู่ในกลวิธีการตั้งชื่ อใหม่โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสปรากฏชื่ออาชี พ
ยศ หรื อตําแหน่ง
3.) การตั้งชื่ อโดยการแปล ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธีน้ ี ได้แก่ นายตารวจภูธร
และพลตารวจภูธร
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3.2.1 บทบาทของตัวละคร
เมื่อพิจารณาตารางแสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดี
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบ
ตัวละครที่ มีความสัมพันธ์ กับโครงเรื่ องและแก่ น เรื่ อง จํานวน 3 ตัว ละคร ได้แก่ นายจอนหรื อ
Eugène (อูแชน) ยอน สมิท หรื อ Hogson (ฮอกซัน) และริ ชาร์ ด ดิ๊ กซัน หรื อ Julien Cicandel
(จูเลียง ซิ กองเดล) ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทบาทของตัวละคร ผูว้ ิจยั พบว่าตัวละครแต่ละตัวต่าง
แสดงบทบาท พฤติกรรม และลักษณะนิสยั ในลักษณะเดียวกัน ดังนี้
3.2.1.1 นายจอน กับ Eugène (อูแชน)
ตัว ละครทั้ง สองเป็ นล่ า มที่ เ ห็ น แก่ ค่ า ตอบแทนจึ ง ตัด สิ น ใจ
ทําหน้าที่ล่ามแทนเพื่อนที่ติดธุ ระ ทั้งที่ตนเองไม่มีความรู ้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตวั ละครทั้งสองแสดง
บทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) เห็นแก่ผลประโยชน์
นายจอน กับ Eugène (อูแชน) เป็ นตัวละครที่แสดงลักษณะนิ สัย
เห็ นแก่ ผลประโยชน์ โดยไม่คาํ นึ งถึ งผลเสี ยหรื อความเดื อดร้ อนที่ผูอ้ ื่นจะได้รับ ดังที่โกหกว่า
ตนเองเป็ นล่ า มที่ มีความสามารถเพราะเห็ น แก่ เงิ น ค่าตอบแทน ดังปรากฏบทบาทดังกลาวใน
บทสนทนาต่อไปนี้
(1)
จอน

(2)
บ๋ อย
(บ๋ อยออกไป)
อูแชน

อัว๊ ก็ไม่รู้ ! (ใส่ หมวก) คงหมายความว่าล่ามแน่ ละ ! ฮือ ! อ้ายภาษา
อังกฤษเราหรื อมันก็รู้นอ้ ยใจหายเทียว ถึงภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอะไรมันก็
รู้ปาน ๆ กันอีกนัน่ แหละ อ้ายภาษาในโลกนี้ ที่เราไม่รู้มนั มีมากกว่าที่เรารู้
มากเทียว ! (หัวเราะ) ล่ามเก่งพิลึกละเรา ! เมื่อทิดบุญวานให้มาแทนตัว
วันนี้เกือบจะไม่ตกลงแล้วทีเดียว แต่เสี ยอ้อนวอนไม่ได้ แล้วก็การที่จะหา
งานอะไรที่ได้ค่าจ้างถึงวันละ ๓ บาทก็ยากอยู่ ! ทิดบุญว่าบางวันไม่มีชาว
ต่างประเทศมาเลย หวังใจว่าวันนี้กจ็ ะปัดตลอดจะได้รอดตัวไปวันหนึ่ง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 131-132)
ผมก็ไม่รู้ ผมจะให้หมวกไว้ (เขาให้หมวกที่เขียนข้างหน้าว่า “ล่าม”)
(อ่านชื่อหน้าหมวก) ล่ -า-ม !... (สวมหมวก) เอาล่ะ ! ฉันหวังว่าคงไม่มีชาว
อั ง กฤษคนไหนเข้ า มา ฉั น พู ด ภาษาอั ง กฤษไม่ เ ป็ นแม้ แ ต่ ค ํา เดี ย ว
ภาษาเยอรมัน... ภาษาอิ ตาลี ภาษาสเปน... ภาษาถิ่ นต่าง ๆ ก็พูดไม่ เป็ น
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แม้วา่ มันมีประโยชน์ต่อการเป็ นล่าม... ฉันลังเลใจนิ ดหน่ อยที่รับเป็ นล่าม
ให้เขา แต่ฉันไม่ได้มีเงิน ฉันขอทําให้รอดตัวดีกว่า หวังว่าคงจะไม่มีชาว
อังกฤษมา ไม่อย่างนั้นการสนทนาคงไม่ออกรสแน่ 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) ไม่ มีความรับผิดชอบหน้ าที่
นายจอน กั บ Eugène (อู แ ชน) เป็ นตั ว ละครที่ ไ ม่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ล่ามที่ตนเองปฏิบตั ิ เมื่อถึงสถานการณ์ที่ตอ้ งให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นเขากลับวิ่ง
หนีไป ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
จอน
สมิท
จอน

(ตกใจ) เยส ! เยส ! (หันหมวกกลับหลัง เพื่อมิให้ฝรั่งเห็นตัวหนังสื อที่
หน้าหมวก)
I want to ask the manager whether a young fellow and a girl
have been here.
เยส ! เยส ! (ถอยหลังไปจนถึงประตูซา้ ยแล้วเลยหนีออกไป)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 135)

(2)
ฮอกซัน
นี่คือโรงแรมเดอ โกโลญ ?
อูแชน
(หันมา) ใช่ ! ใช่ !
(เขาหันหมวกกลับหลัง เพื่อไม่ให้ฮอกซันเห็นชื่อว่า “ล่าม”)
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ดี มาก ผมต้องการถามเจ้าของคนนี้ ว่าเธอรั บผูห้ ญิ งสาวกับชายหนุ่ มพัก
ที่นี่ไหม
อูแชน
ใช่ ! ใช่ !
(ถอยหลังไปจนถึงประตูดา้ นซ้ายแล้วหนีออกไป)
(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)

ฮอกซัน

จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บบทบาทของนายจอน กับ Eugène
(อูแชน) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่ แสดงบทบาทเดี ยวกัน คือ มีบทบาทของการเป็ นล่ามที่หวังแต่
ผลประโยชน์ โดยไม่คาํ นึงว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําหน้าที่น้ ีหรื อไม่
3.2.1.2 ยอน สมิท กับ Hogson (ฮอกซัน)
ตัวละครทั้งสองเป็ นบิดาของหญิงสาวที่หนี ตามชายหนุ่ ม และ
ได้มาพักอาศัยที่โรงแรม ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) มีอารมณ์ รุนแรงและขีโ้ มโห
ยอน สมิ ท กับ Hogson (ฮอกซั น ) เป็ นตัว ละครที่ พู ด จาด้ว ย
อารมณ์รุนแรงและขี้โมโห โดยมีสาเหตุมาจากการสื่ อสารกับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่ อสาร ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
สมิท
บ๋ อย
สมิท

Take my bag, boy.
(ไม่เข้าใจ) ฮ้อ ! ฮ้อ !
(เสี ยงดังขึ้น) Take my bag !
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บ๋ อย
สมิท

อ้อ ! ฮ้อ ! (ตั้งท่าจะเดินออกประตูไป)
(โกรธพูดเสี ยงดัง) Take my bag, damn you ! (ชี้มือ)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 136-137)

(2)
ฮอกซัน
บ๋ อย
ฮอกซัน
บ๋ อย
ฮอกซัน

(จะออกไปทางประตูขวา) ถือกระเป๋ า
(ไม่เข้าใจ) ครับ !
ถือกระเป๋ า
ตกลงครับ !
(เริ่ มโกรธ) ถือกระเป๋ า (เขาชี้ ไปที่กระเป๋ า บ๋ อยหยิบกระเป๋ าด้วยความ
โกรธ) เกิ ด อะไรขึ้ นกับ ไอ้ห มอนี่ ฉั น ไม่ ช อบพู ด ถึ ง สองครั้ ง... มา
ตามฉันมา
(ทั้งคู่ออกไปทางซ้าย)
(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) รักและหวังดีต่อลูก
ยอน สมิท กับ Hogson (ฮอกซัน) ที่เป็ นตัวละครที่รักและหวังดี
ต่อลูก อยากให้ลูกแต่งงานกับคนที่มีฐานะรํ่ารวย ดังนั้นเมื่อทราบว่าชายหนุ่มที่พาลูกสาวของเขา
หนีมานั้นได้รับการยอมรับเป็ นหุน้ ส่ วนบริ ษทั เขาจึงยอมยกลูกสาวให้ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
สมิท

(พูดกับนายตํารวจ) Sir, I think it’s going to turn out all right after all !
(พูดโทรศัพท์) 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 ! (วางเครื่ องฟังแล้วหันไปพูดกับดิ๊กซัน) My dear Dick !
Here is Betty’s hand, with my blessing ! (จับมือลูกสาวให้ด๊ิกซัน)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 156-157)
(2)
ฮอกซัน

(ไปรับโทรศัพท์ พูดกับนายตํารวจ) อ้า ! มันเป็ นสิ่ งที่ดี ! (นัง่ ลง) ฮัลโหล !
ฮัลโหล ! พูดดัง ๆ หน่อย ผมไม่ได้ยิน... ฮัลโหล ! ตกลง !... ถ้าคนสนใจ
จูเลียง ผมก็หมดเรื่ องจะพูด... ผมก็พอใจ... ขอบคุณมาก... ลาก่อน (ลุกขึ้น
พูดกับจูเลียง) เพื่อนเอ๋ ย ฉันขอยกลูกสาวให้นาย !
(เบ็ตตีหอมแก้มและกอดจูเลียง)
(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)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของยอน สมิท กับ Hogson
(ฮอกซัน) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ มีบทบาทของพ่อที่รักลูก โดยจะยอม
ยกลูกให้แก่ผทู ้ ี่มีฐานะดีเท่านั้น อันทําให้เกิดปมปัญหาของเรื่ อง
3.2.1.3 ริชาร์ ด ดิ๊กซัน กับ Julien Cicandel (จูเลียง ซิกองเดล)
ตัวละครทั้งสองเป็ นชายหนุ่ มที่พาหญิงสาวหนี มา เนื่ องจากถูก
บิดาของฝ่ ายหญิงสาวขัดขวางความรัก ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) ระมัดระวังตัว
ริชาร์ ด ดิ๊กซัน กับ Julien Cicandel (จูเลียง ซิกองเดล) เป็ น
ตัวละครที่แสดงพฤติกรรมระมัดระวังว่าจะถูกจับเพราะตนเองได้พาหญิงสาวหนีจากบิดามา ดังนั้น
จึงบอกหญิงสาวให้พดู ภาษาท้องถิ่นไม่ให้เป็ นที่สงั เกต ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
ดิ๊กซัน
เบ็ตตี
ดิ๊กซัน
(2)
จูเลียง
เบ็ตตี
จูเลียง
(3)
Julien
Betty
Julien

เราพูดภาษาไทยกันดีกว่า จะได้ไม่แปลกกับคนอื่น ๆ มากนัก
ฉันพูดไทยได้ไม่ดีเลย ลืมเสี ยมาก !
หล่อนพูดได้ดีพอทีเดียว !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 126)
เราพูดภาษาฝรั่งเศสกันดีกว่า จะได้มีคนสังเกตเราน้อยลง
โอ้ ! ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไม่ดี
ไม่หรอก เธอพูดได้ดีมาก
Habituez-vous à parler français. Nous nous ferons moins remarquer.
Oh ! je sais si peu bien parler français.
Mais non, vous savez très bien.
(Bernard, 2004: 91)

2) มีความรับผิดชอบ
ริชาร์ ด ดิ๊กซัน กับ Julien Cicandel (จูเลียง ซิกองเดล) เป็ น
ตัวละครที่มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิง่ คือการทํางาน แม้วา่ เขาจะพาหญิงสาวหนี มา แต่เขา
ก็ยงั คงไปทํางาน ติดต่อลูกค้า และส่ งโทรเลขกลับไปยังบริ ษทั ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
เบ็ตตี
ดิ๊กซัน

(2)
เบ็ตตี
จูเลียง

แล้วเธอก็จะต้องทิ้งฉันไว้คนเดียวบางเวลาสําหรับไปทํางาน
ก็คงจะต้องทําเช่นนั้นบ้างบางครั้งบางคราว เช่นเดี๋ยวนี้เองฉันก็ตอ้ งไปส่ ง
โทรเลขถึ งนายห้าง แล้วจะต้องเลยไปหาผูท้ ี่ ทาํ การค้าขายติ ดต่อกันใน
เมื องนี้ ดว้ ย แต่ฉันหวังใจว่าคงจะไปไม่นานนัก ฉันจะรี บกลับโดยเร็ ว
ที่สุดที่จะมาได้
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 129)
ใช่ แต่เธอต้องทิ้งฉันไว้คนเดียวเพื่อออกไปทํางาน
บางเวลาผมต้องออกไปทํางาน แต่ไม่นาน เราควรห่ างกันบ้าง ถ้าเราอยู่
ด้วยกันตลอด อาจจะรําคาญกัน ควรห่ างกันบางครั้ง แล้วเราจะมาพบกัน
โดยเร็ ว
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(3)
Julien

Betty

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.
Oui, mais vous serez obligé me quitter pour les affaires.
(Bernard, 2004: 93)

3) มีนา้ ใจ
ริชาร์ ด ดิ๊กซัน กับ Julien Cicandel (จูเลียง ซิกองเดล) เป็ น
ตัว ละครที่ มี น้ ํา ใจช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ น ดังที่ เขารั บ ปากว่าจะช่ ว ยล่ า มทําหน้าที่ แ ปลภาษาอังกฤษให้
ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
จอน

ดิ๊กซัน
จอน
ดิ๊กซัน
จอน

ดิ๊กซัน
จอน
ดิ๊กซัน
(2)
อูแชน

จูเลียง
อูแชน

อ๋ อ ! ถ้าอยากรู้เท่านั้นจะยากเย็นอะไร (ดูนาฬิกา) เวลานี้ ๕ โมงครึ่ ง แต่นี่
นายช่วยฉันหน่ อยเถอะ ฉันต้องพูดกับคนอังกฤษคนหนึ่ งที่นี่ แต่เขาพูด
มาฉันไม่ค่อยจะเข้าใจ เลยไม่รู้วา่ เขาต้องการอะไร
เดี๋ยวนี้เขาอยูท่ ี่ไหน
ขอบใจนายที่ช่วยฉันเช่นนี้
เขาอยูท่ ี่ไหนเล่า
ดูเหมือนจะอยู่ในห้องนั่งข้างนี้ เอง นี่ แน่ นาย หมวกฉัน นายเอาใส่ เข้าก็
ได้เป็ นล่ามกันพักหนึ่ ง (ดิ๊กซันหัวเราะและรับหมวกไปใส่ จอนไปเรี ยกที่
ประตูซา้ ย) นาย ! นาย !
เรี ยกเขาว่า ‚Sir‛ ซิ
เซ่ อ ! เซ่ อ ! (หั นไปถามดิ๊กซั น) คําว่า ‚ล่ามดี‛ จะใช้เป็ นภาษาอังกฤษ
อย่างไร ?
Good Interpreter.
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 149)
(มั่นใจ) เวลานี้ ห้าโมงครึ่ ง... คุ ณ ช่ ว ยฉันหน่ อ ยนะ ฉัน ต้อ งพูด กับ คน
อัง กฤษคนหนึ่ งที่ นี่ เขาพูด ภาษาอังกฤษที่ ฉัน ไม่ เ ข้า ใจ ฉัน ไม่ รู้ ว่า เขา
ต้องการอะไร
คนอังกฤษนัน่ อยูท่ ี่ไหน ?
เราจะพบเขา... โอ้ ! คุณช่างดีจงั ที่ช่วยผม ผมจะตอบแทนภายหลัง...
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จูเลียง
อูแชน
จูเลียง
อูแชน
จูเลียง
(3)
Eugène

Julien
Eugène
Julien
Eugène

Julien
Eugène
Julien

ไปดูกนั ซิ วา่ เขาอยูท่ ี่ไหน
เขาน่ าจะอยู่ในห้อ งทํางานเล็กนี้ ! นี่ หมวกของผม ! (เขาสวมหมวกให้
จูเลียง) คุณเป็ นล่ามแล้ว ! (ไปที่ประตูดา้ นซ้าย) คุณครับ ! คุณครับ !
เรี ยกเขาว่า “ท่าน” สิ !
ท่าน ! ท่าน ! (หันไปหาจูเลียง) ผมอยากจะบอกเขาว่าที่นี่มีล่ามดี
ออกเสี ยงว่า Good interpreter
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.
Où est-il cet Anglais ?
Nous allons le trouver… Oh ! vous êtes gentil de me rendre ce service.
A charge de revanche…
Eh bien ! Allons-y.
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 !
Dis-lui : Seur !
Seur ! Seur ! (Revenant à Julien.) Je voudrais lui dire qu’il y a ici un bon
interprête.
Good interpreter !
(Bernard, 2004: 114)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของริชาร์ ด ดิ๊กซัน กับ Julien
Cicandel (จูเลียง ซิ กองเดล) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของ
ชายหนุ่มซึ่งแม้มีอุปสรรคในเรื่ องความรัก แต่กม็ ีความรับผิดชอบและไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่การงาน
ของตน
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บบทบาทของตัว ละครสํ า คัญ ที่ ป รากฏใน
พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ งล่ า มดี กับ บทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสเรื่ อ ง
L’anglais Tel Qu’on Le Parle ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
รักษาบทบาทของตัวละครสําคัญในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดเรื่ องล่ ามดี ให้เหมือนกับบทบาท
ของตัวละครสําคัญที่ปรากฏในบทละครบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
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3.3 ตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux
ตัว ละครที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งคดี ส าคั ญ และ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux แสดงให้เห็นดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 9 แสดงตั ว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บทละครพูด ชวนหั ว เรื่ อ งคดี ส าคัญ และบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
คดีสาคัญ
คดีสาคัญ
Un Client Serieux Un Client Serieux
เนติบณั ฑิต
1
นายเฉลียว
Barbemolle
ฉลาดพูด
(บาร์บเบอมอล)
2
นายกูบ
Lagoupille
(ลากูปีล)
3
จีนเก๊า
Alfred
(อัลเฟรด)
4
พระโลละศาสตร์ อธิบดีผพู ้ ิพากษาศาล Le Président
มณฑลโลเลบุรี
(อธิบดีผพู ้ ิพากษา)
ราชสภาบดี
อัยการศาล
5
ขุนประเคนคดี
Le substitut
มณฑลโลเลบุรี
(อัยการ)
จ่าศาลมณฑลโลเล
6
ขุนกินนรแมน
L’huissier
บุรี
(จ่าศาล)
7
อ้ายเสื อปิ๊ บ
Jean-Paul
Mapipe
(ชอง ปอล มาปี๊ บ)
ผูพ้ ิพากษาศาล
8
หลวงอินท์ ปัญหา
D’Échaussé
มณฑลโลเลบุรี
(เดโชสเซ่)
ผูพ้ ิพากษาศาล
9
หลวง
Foy de Vaulx
มณฑลโลเลบุรี
(ฟอย เดอ โวค)
พรหมปฤษณา
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ตารางที่ 9 แสดงตั ว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บทละครพูด ชวนหั ว เรื่ อ งคดี ส าคัญ และบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux (ต่ อ)
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
คดีสาคัญ
คดีสาคัญ
Un Client Serieux Un Client Serieux
10
ตารวจภูธร 2 คน
Les deux
municipaux
(ตํารวจเทศบาล
2 นาย)
นักการศาล
11
ตาทุ้ย
มณฑลโลเลบุรี
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ
ปรากฏตัวละครจํานวน 12 ตัว แต่บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux
ปรากฏตัวละคร 11 ตัว โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเพิ่มตัวละคร “ตาทุ้ย” ซึ่ ง
ทําหน้าที่นักการศาลเข้ามา ทั้งนี้ อาจทรงเห็นว่าการให้ผทู ้ ี่ทาํ หน้าที่นักการประจําศาลไปคอยรับ
หนังสื อราชกิ จจานุ เบกษาน่ าจะเหมาะสมกว่าการให้ผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ จ่าศาลไปรั บ ดังที่ ปรากฏใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสซึ่งให้ “L’huissier” (จ่าศาล) ไปคอยรับหนังสื อราชการที่สถานี
รถไฟ นอกจากนี้ อาจทรงเห็นว่าถ้าให้จ่าศาลไปรับหนังสื อราชกิจจานุเบกษาระหว่างการพิจารณา
คดีน้ นั เป็ นสิ่ งที่ไม่เข้ากับสภาพความเป็ นจริ ง เพราะจ่าศาลต้องทําหน้าที่ของตนเองในระหว่างการ
พิจารณาคดี และที่สาํ คัญคือการเพิ่มตัวละคร “ตาทุ้ย” เข้ามานั้นเป็ นส่ วนสําคัญที่ช่วยเสริ มให้เกิด
ความขบขัน มากยิ่ง ขึ้ น และส่ ง ผลให้ความเป็ นบทละครพูด ชวนหัว โดดเด่ น ขึ้ น อนึ่ ง ผูว้ ิ จ ัย นับ
ตัวละคร “ตารวจเทศบาล 2 นาย” เป็ นตัวละครจํานวน 2 ตัว เพราะในบทละครทั้งสองฉบับระบุ
อย่างชัดเจนว่ามี 2 ตัว
ด้านกลวิธีการตั้งชื่ อตัว ละครพบว่าชื่ อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ สามารถจัดอยูใ่ นกลวิธีต้ งั ชื่อ 5 กลวิธี ดังนี้
1.) การตั้ งชื่ อใหม่ ชื่ อที่ จดั อยู่ใ นกลวิธีน้ ี ได้แก่ นายเฉลียว ฉลาดพูด
จีนเก๊ า ขุนประเคนคดี ขุนกินนรแมน หลวงอินท์ ปัญหา หลวงพรหมปฤษณา และตาทุ้ย ทั้งนี้
นายเฉลียว ฉลาดพูด จีนเก๊ า หลวงอินท์ ปัญหา หลวงพรหมปฤษณา จัดอยู่ในกลวิธีการตั้งชื่ อ
ใหม่ โ ดยในบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสปรากฏชื่ อ ตัว ละคร ส่ ว นขุ น ประเคนคดี แ ละ
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ขุนกินนรแมน จัดอยูใ่ นกลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสปรากฏชื่อ
อาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง ทั้งนี้ “ตาทุ้ย” ซึ่งเป็ นตัวละครที่เพิ่มเข้ามานั้น ผูว้ ิจยั จัดอยูใ่ นกลวิธีการ
ตั้งชื่อประเภทนี้
2.) การตั้งชื่อโดยยึดเค้ าเสี ยงเดิมของชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธีน้ ี ได้แก่
นายกูบ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /g/ จากชื่อ Lagoupille (ลากูปีล)
ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์ที่สองนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ก/
ที่ ป รากฏเป็ นเสี ย งพยัญ ชนะต้น ในพยางค์แรกของชื่ อ ตัว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด
ชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงกักเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานเพดานอ่อน
อ้ ายเสื อปิ๊ บ ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /p/ จากชื่ อ Jean-Paul
Mapipe (ชอง ปอล มาปี๊ บ) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์ที่สี่น้ นั เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะ
เป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ป/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราช
นิ พนธ์บทละครพูด ชวนหัว โดยเป็ นเสี ย งกัก เหมื อนกัน และเกิ ด จากฐานกรณ์ เ ดี ย วกัน คื อฐาน
ริ มฝี ปาก
3.) การตั้งชื่อโดยการแปล ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธีน้ ี ได้แก่ ตารวจภูธร 2 คน
4.) การตั้งชื่ อที่บ่งบอกอาชี พ ยศ หรือตาแหน่ งของตัวละคร ชื่อที่จดั อยู่
ในกลวิธีน้ ี ได้แก่
พระโลละศาสตร์ ราชสภาบดี ซึ่ งจะสังเกตได้ว่า ชื่ อตัว ละครมี
คําว่า “ราชสภาบดี” เป็ นคําที่บ่งบอกตําแหน่งของตัวละคร ทั้งนี้ Le Président (อธิบดีผพู ้ ิพากษา)
ซึ่ งเป็ นชื่ อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่ อที่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชี พหรื อ
ตําแหน่งปรากฏเช่นกัน
ขุนประเคนคดี และขุนกินนรแมน ซึ่งจะสังเกตได้ว่าชื่อตัวละคร
มีคาํ ว่า “ขุน” เป็ นคําที่บ่งบอกยศของตัวละคร ทั้งนี้ Le substitut (อัยการ) และ L’huissier (จ่ าศาล)
ซึ่ งเป็ นชื่ อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่ อที่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชี พหรื อ
ตําแหน่งปรากฏเช่นกัน
อ้ ายเสื อปิ๊ บ ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าชื่ อตัวละครมีคาํ ว่า “อ้ายเสื อ” ที่
หมายถึงผูท้ ี่เป็ นโจร” เป็ นคําที่บ่งบอกอาชีพของตัวละคร ทั้งนี้ Jean-Paul Mapipe (ชอง ปอล
มาปี๊ บ) ซึ่ งเป็ นชื่ อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสนั้น เป็ นชื่ อที่ ไม่มีคาํ บ่งบอก
อาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
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หลวงอินท์ ปัญหา และหลวงพรหมปฤษณา ซึ่งจะสังเกตได้ว่าชื่อ
ตัวละครมีคาํ ว่า “หลวง” เป็ นคําที่บ่งบอกยศของตัวละคร ทั้งนี้ D’Échaussé (เดโชสเซ่) และ Foy
de Vaulx (ฟอย เดอ โวค) ซึ่ งเป็ นชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่อที่
ไม่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
5.) การตั้งชื่อจากลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธี
นี้ คือ นายเฉลียว ฉลาดพูด ซึ่งจะสังเกตได้วา่ เป็ นชื่อตัวละครที่มีคาํ แสดงความเกี่ยวข้องกับลักษณะ
นิ สัยและพฤติกรรมของตัวละครคือคําว่า “เฉลียว” และคําว่า “ฉลาดพูด” โดยนายเฉลียว ฉลาดพูด
เป็ นตัวละครที่ประกอบอาชี พทนายความ ใช้ความเฉลียวฉลาดเพื่อว่าความให้ฝ่ายจําเลย ซึ่ งเป็ น
ลูกความของตนพ้นจากความผิด แต่เมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งเป็ นอัยการระหว่างที่การพิจารณาคดียงั
ไม่สิ้นสุ ด เขาก็ใช้ความเฉลียวฉลาดว่าความให้ฝ่ายจําเลยมีความผิด ทั้ง ๆ ที่เขาเพิ่งจะว่าความด้วย
การสร้างเรื่ องโกหกเพื่อให้ฝ่ายจําเลยพ้นผิดเมื่อสักครู่ หนึ่ง
3.3.1 บทบาทของตัวละคร
เมื่ อพิจ ารณาตารางแสดงตัว ละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว เรื่ อง
คดีสาคัญและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบ
ตัวละครที่มีความสัมพันธ์กบั โครงเรื่ องและแก่นเรื่ อง จํานวน 3 ตัวละคร ได้แก่ นายเฉลียว ฉลาดพูด
หรื อ Barbemolle (บาร์ บ เบอมอล) นายกูบ หรื อ Lagoupille (ลากูปี ล) และจี น เก๊ า หรื อ Alfred
(อัลเฟรด) ทั้งนี้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบบทบาทของตัวละคร ผูว้ ิจยั พบว่าตัวละครแต่ละตัวต่างแสดง
บทบาท พฤติกรรม และลักษณะนิสยั ในลักษณะเดียวกัน ดังนี้
3.3.1.1 นายเฉลียว ฉลาดพูด กับ Barbemolle (บาร์ บเบอมอล)
ตัว ละครทั้ง สองเป็ นทนายความที่ ใ ช้ว าทศิ ล ป์ พู ด จาให้ ผูอ้ ื่ น
เชื่ อถือ ไม่มีความซื่ อสัตย์ แต่ได้เป็ นอัยการในตอนท้ายเรื่ อง ทั้งนี้ ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาท
ที่สาํ คัญ ดังนี้
1) ฉลาดแกมโกง
นายเฉลีย ว ฉลาดพู ด กับ Barbemolle (บาร์ บ เบอมอล) เป็ น
ตัวละครที่มีลกั ษณะนิสัยฉลาดแกมโกง โดยเป็ นทนายความที่ไม่ค่อยมีคนมาจ้างให้ว่าความ ดังนั้น
จึงให้จ่าศาลพูดจาโอ้อวดความสามารถของตนให้จาํ เลยที่ยงั ไม่มีทนายความได้ทราบ เพื่อหวังผล
ให้จา้ งตนเป็ นทนายความ บทบาทดังกล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
เฉลียว
กินนร

(พูดป้ องกับขุนกินนร) ช่วยผมตามเคยนะ
(พูดป้ องกับเฉลียว) อย่าวิตก (เฉลียวไปนัง่ เสี ยข้างหนึ่ งและแกล้งทําเป็ นดู
หนังสื อยุง่ อยู่ ขุนกินนรจึงพูดกับนายกูบต่อไป) เออ นี่ แน่ นายกูบ แกมี
ทนายความแล้วหรื อ ?
กูบ
ยังไม่มีขอรับ ต้องมีดว้ ยหรื อขอรับ ?
กินนร
ถ้าไม่มีทนายแกติดตะรางไม่รู้ดว้ ยนะ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 169-170)
(2)
ลากูปีล
ผมมาขึ้นศาล
จ่าศาล
ห้องพิจารณาคดีหอ้ งไหน ?
ลากูปีล
ห้องที่ 12 (ให้ดูหมายศาล) นี่ครับ
จ่าศาล
ไหนดูหน่อย (อ่านสักครู่ หนึ่ง)
จ่าศาล
(บาร์ บเบอมอลกระทุง้ สี ขา้ ง) ถูกต้อง ไปทางนั้น ห้องที่ 12-- เอ้อ !... คุณ
มีทนายความหรื อยัง ?
ลากูปีล
ยังไม่มี
จ่าศาล
คุณต้องมีทนายความ
(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
นายเฉลีย ว ฉลาดพู ด กับ Barbemolle (บาร์ บ เบอมอล) เป็ น
ตัวละครที่แสดงลักษณะนิสัยโกหกหลอกลวง ดังที่ได้โกหกในศาลว่าลูกความของเขาซึ่งเป็ นจําเลย
ของคดีน้ นั มีชีวิตที่น่าสงสาร เพื่อให้อธิบดีผพู ้ ิพากษาเห็นใจ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
เฉลียว
กูบ
เฉลียว

กูบ
เฉลียว

กูบ
(2)
บาร์บเบอมอล
ลากูปีล
จ่าศาล
บาร์บเบอมอล

นายกูบจําเลยผูน้ ้ ีเป็ นเจ้าหน้าที่สาํ คัญผูห้ นึ่ง
(กระซิ บ ดัง ๆ กับ เฉลี ย ว) เปล่ า นะครั บ ! ผมเป็ นคนจุ ด โคมตามถนน
เท่านั้น !
(พูดกับกูบ) อย่าอึงไปน่ะ ! (พูดกับศาลต่อไป) จําเลยเป็ นผูม้ ีหน้าที่อนั เป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชนชาวเมื องโลเลบุรีน้ ี หาผูใ้ ดเปรี ยบเสมอเหมื อน
ได้ยาก เปรี ยบเหมือนมัคคุเทศก์ผนู้ าํ ทางให้ผทู้ ี่ สัญจรไปมา เดินสู่ เคหะ
สถานได้โ ดยไม่ ห ลงทาง แต่ เ ป็ นธรรมดาของมนุ ษ ย์ปุ ถุ ช นย่อ มจะมี
ความเห็ นแก่ตวั มาก เพราะฉะนั้นโมหจริ ตจึ งมื ดมนไปด้วยความริ ษยา
ไม่รู้สึกคุณประโยชน์ของผูอ้ ื่น และบุคคลอย่างเช่นจําเลยนี้ จึงมิได้มีผแู้ ล
เห็นความดีความชอบ ขอให้ศาลคํานึ งดูเถิดขอรับ จําเลยเป็ นผูท้ ี่สมควร
ได้รั บ ความกรุ ณาของโลกมมากกว่าที่ จ ะต้อ งมาตกอยู่ในที่ อ บั อายเป็ น
จําเลยในศาลเช่ นนี้ จําเลยเป็ นพ่อหม้าย มี บุตรน้อย ๆ อยู่ในผ้าอ้อมถึ ง
ห้าคน—
(กระซิ บ) เมียผมยังอยูน่ ะครับ แล้วลูกผมก็มีคนเดียวเท่านั้น
(กระซิ บ) แกอย่าสอดสิ น่า ! (พูดดังต่อไป) ลูกน้อยในผ้าอ้อมทั้งห้าคนนี้
จําเลยจําเป็ นต้องหาเลี้ยงอยู่คนเดี ยว ประหนึ่ งว่าเป็ นทั้งบิดามารดาของ
ทารก เหตุฉะนี้จาํ เลยจึงต้องทํางานตั้งแต่รุ่งจนคํ่าทุก ๆ วันมิได้ขาด—
(กระซิ บ) ผมทํางานแต่ค่าํ เวลาเดียวเท่านั้น เพราะกลางวันก็ไม่ตอ้ ง—
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 196-197)
ผมขอเริ่ ม เรื่ อ งโดยไม่ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งเศร้ า ใจเพี ย งใดที่ ท ํา ให้ เ ราต้อ งมา
พิจารณาคดีนิ้ นายลากูปีลเป็ นพนักงานของรัฐ
ผมน่ะหรื อ ? ผมเป็ นคนจุดโคมไฟตามท้องถนน !
เงียบ ๆ !
จํา เลยเป็ นหนึ่ งในผู้บ ริ หารที่ ท ่ัว ยุ โ รปอิ จ ฉา ทํา งานที่ ก ระทรวงการ
ต่างประเทศ มีตาํ แหน่งสําคัญไม่เพียงแต่เรื่ องความทุกข์ยากส่ วนรวมและ
ส่ วนตัว ทําให้ตอ้ งเป็ นหม้ายหลังจากแต่งงานได้ 15 เดือน มีลูกน้อยอีก
5 คน จําเลยมีภาระหนักไม่เพียงแต่ตอ้ งหาเลี้ยงลูกน้อยที่หิวโหย แต่ตอ้ ง
เป็ นผูด้ ูแลอนาคตและมอบความรั ก สั่งสอนอบรมและเตรี ยมงานให้กบั
พวกเด็ก ๆ นี่คือชีวิตของชายคนนี้ ตลอดปี ไม่วา่ จะเป็ นเวลาเช้า กลางวัน
หรื อเย็น เขาก้มหน้าทํางานอาบเหงื่อต่างนํ้า ไม่มีรางวัลใด ๆ จะเหมาะสม
กับเขาผูซ้ ่ ึ งทํางานหนัก ไม่ ได้มีโอกาสไปเที่ ยวดูละครที่ ทาํ ให้เขาผ่อ น
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คลายความเหนื่ อยล้าจากการทํางานได้ เขาได้ไปที่ ร้านกาแฟชื่ อ “เท้าที่
ก้าวเดิน” อย่างอ่อนน้อมและสงบ โดยไม่ได้ไปหาความสําราญจากละคร
(3)
Barbemoll

Lagoupille
L’huissier
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.
Moi ? Je suis lampiste !
Chut ! chut !
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) กลับกลอก
นายเฉลีย ว ฉลาดพู ด กับ Barbemolle (บาร์ บ เบอมอล) เป็ น
ตัวละครที่กลับกลอกและไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ดังเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็ น
อัยการในระหว่างที่การพิจารณาคดียงั ไม่สิ้นสุ ด เขาก็ตดั สิ นใจทิ้งหน้าที่ทนายความและทําหน้าที่
อัยการทันที โดยกลับเป็ นฝ่ ายฟ้ องร้องจําเลยและกล่าวหาว่าทนายความฝ่ ายจําเลยให้การด้วยถ้อยคํา
ที่หลอกลวง ซึ่งแท้จริ งแล้วก็คือบทบาทของตนเองก่อนหน้านี้ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
โลละ
เฉลียว
โลละ

เฉลียว

แล้วกัน ! ก็ขนุ ประเคนทิ้งงานไปเสี ยกลาง ๆ คันเช่นนี้ ทําอย่างไรคดีน้ ีจะ
ได้พิจารณาสําเร็ จกันล่ะ ?
ผมขอประทานเรี ยนแก่ศาลว่า ถึงแม้อยั การคนเก่าได้ออกไปเสี ยจากศาล
แล้ว ผมผูไ้ ด้รับเกียรติยศเป็ นอัยการใหม่กอ็ ยูใ่ นศาลนี้
ถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้ว เชิญสิ ! ที่น่งั ยังอุ่น ๆ อยูท่ ีเดียว (นายฉลาดพูดคํานับ
แล้วเดินจากที่นงั่ ทนายจําเลยไปยังที่นงั่ อัยการ) ท่านอัยการ ท่านจะชี้แจง
อะไรบ้างก็เล่าไปเถิด
(ลุกขึ้นพูด) เมื่อได้ฟังถ้อยคําแถลงอย่างสามารถและประกอบด้วยโวหาร
อันเป็ นเปรื่ องปราดของทนายจําเลยแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกอยูด่ ีทีเดียวว่าจะเป็ น
การยากปานใดในการที่ ข้าพเจ้าจะกล่ าวค้านถ้อยคํานั้น ๆ ข้าพเจ้าขอ
ประทานกล่าวโดยอาการอย่างถ่อมตัวว่าข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่ พ่ ึงเข้ารับหน้าที่
อัย การใหม่ ๆ ที่ ไ หนจะสู้ ท่ า นเนติ บ ัณ ฑิ ต ทนายจํา เลยผูท้ ี่ มี ค วามชํา นิ
ชํานาญในทางแก้คดีต่าง ๆ นั้นได้ แต่เมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบให้เป็ นหน้าที่
ผู้รั ก ษาพระอั ย การแล้ ว ข้ า พเจ้ า ก็ จ ะต้ อ งปฏิ บ ั ติ ร าชการโดยเต็ ม
ความสามารถปราศจากฉันทา โทษา ภยา และโมหาคติ อาศัยความ
ฉลาดในทางโวหาร ซึ่ งข้าพเจ้า เองจะต้องยอมชมเชย ทนายจําเลยได้
แถลงคดี แ ทนจํา เลยโดยยกย่ อ งคุ ณ วิ เ ศษของจํา เลยเสี ย จนเกิ น ขนาด
ถ้าหากว่าจําเลยเป็ นบุคคลที่ ประเสริ ฐเลิศบุรุษจริ งตามที่ จาํ เลยกล่าวนั้น
แล้ว ก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลย ว่าการที่ ตอ้ งมาเป็ นจําเลยในศาลนี้ เป็ นเคราะห์
ร้ายอย่างสาหัสของจําเลย แต่แท้จริ งจําเลยเป็ นอย่างเช่นที่ทนายกล่าวนั้น
หรื อ ? เปล่าเลย ! นายกูบจําเลยผูน้ ้ ี แท้จริ งเป็ นอะไร ? แท้จริ งเป็ นเพียง
คนจุดตะเกียงตามถนน เป็ นลูกจ้างของกรรมการสุ ขาภิบาลเมืองนี้
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 207-208)
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(2)
บาร์บเบอมอล

(แสดงท่าโอ่อ่า) ผมคิดว่าจะไม่ได้เป็ นอัยการที่ดีถา้ ไม่รีบทํางานใน
ตําแหน่งอัยการโดยทันที ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ก่อความเสี ยหายต่อรัฐ
อธิบดีผพู้ ิพากษา (ประหลาดใจ) ถ้าเป็ นเช่นนี้ (ชี้ไปที่ที่นงั่ ของนายแซ็มโปล-เนปี เย) ที่นง่ั ยัง
อุ่น ๆ อยู่
(บาร์บเบอมอลยิม้ และคํานับ มือถือผ้า เดินขึ้นไปนัง่ )
อธิบดีผพู้ ิพากษา คุณพร้อมจะว่าความแล้วใช่ไหม ?
บาร์บเบอมอล พร้อมครับท่าน
อธิบดีผพู้ ิพากษา ศาลจะพิจารณาคดีต่อ อัยการเชิญกล่าว
บาร์บเบอมอล (ยืนขึ้น) เมื่อได้ฟังถ้อยคําแถลงอย่างสามารถและ ประกอบด้วยโวหารอัน
เป็ นเปรื่ องปราดของทนายจําเลย ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายากที่จะกล่าวค้าน แต่ขอ
กล่าวด้วยตัวเองอย่างจริ งใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง จากสํานวนโวหารที่ทนาย
จําเลยแก้ต่างให้นายลากูปี ลโดยยกย่อ งคุ ณ วิเศษของจําเลยว่าเป็ นคนดี
อัศวินของครอบครัว พ่อของลูก 5 คน ผมขอกล่าวแย้งกับสิ่ งที่ทนายจําเลย
ได้แถลงโดยยกย่องคุณวิเศษของจําเลยเสี ยจนเกินความจริ ง จําเลยเป็ นคน
ที่ ไม่สนใจด้านคุณธรรม จากภาพพจน์เลิ ศหรู ที่ทนายจําเลยบรรยายมา
ข้อเท็จจริ งน่ าสะอิดสะเอียนมากกว่า เราสุ ขใจ ยิ้มให้กบั คุณความดีของ
เขา แต่เมื่อแสงสี ของดอกไม้ไฟที่ลวงตาจางหายไป เราจะเห็นแสงสว่างที่
แท้จริ ง นายลากูปีลที่แสนดี แท้จริ งไม่ใช่พนักงานของรัฐ เป็ นเพียงคน
จุดตะเกียงตามถนน มีลูก 5 คน เมาเหล้าเป็ นประจําที่ร้านกาแฟชื่อ “เท้าที่
ก้าวเดิน” ดื่ มเครื่ อ งดื่ ม 7 อย่างต่ อ คื น รวมเป็ น 49 อย่างต่ อ สั ป ดาห์ 210
อย่างต่อเดือน 2555 อย่างต่อปี และ 250,062 อย่างต่อปี ถ้าเขาสํานึ กในสิ่ ง
ที่น่าละอายนี้ (ผมน่าจะคําเหมาะสมมากกว่านี้ ) เขาควรจะไปหลีกเลี่ยงมัน
ผมขอบอกว่าน่าสงสาร แต่เขาได้ทาํ สิ่ งเลวร้ายที่ร้านกาแฟ “เท้าที่กา้ วเดิน”
ซึ่ งทนายจําเลยได้กล่าวบรรยายเหตุการณ์อย่างสวยหรู แต่ผมขอกล่าวว่า
เป็ นการคดโกง (ชี้ ไ ปที่ ล ากูปี ล) ผมจึ ง ขอให้ศ าลลงโทษจํา เลยให้เ ป็ น
ตัวอย่างแก่คนอื่น ๆ ที่ชอบก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่สาธารณชน
(คํานับแล้วนัง่ )
อธิบดีผพู้ ิพากษา (พูดกับอัลเฟรด) คุณมีอะไรจะกล่าวไหม ?
อัลเฟรด
ไม่มีครับ
อธิบดีผพู้ ิพากษา (พูดกับลากูปีล) แล้วนายล่ะ ?
ลากูปีล
ผมขอเงิน 10 ฟรังก์ของผมคืน
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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 soixantedeux 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
Le President
Lagoupille

Non, monsieur le président.
(à Lagoupille). Et vous ?
Je reclame mes dix francs.
(Courteline, 1990: 66-68)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของนายเฉลียว ฉลาดพูด กับ
Barbemolle (บาร์ บเบอมอล) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของ
ผูม้ ีปัญญาแต่ใช้ไปในทางฉลาดแกมโกงตามสถานการณ์ที่จะทําให้ตนได้รับประโยชน์
3.3.1.2 นายกูบ กับ Lagoupille (ลากูปีล)
ตัวละครทั้งสองเป็ นจําเลยที่ถูกฟ้ องร้องในข้อหาทําร้ายร่ างกาย
เจ้าของร้านกาแฟ ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) เชื่อคนง่ าย
นายกูบ กับ Lagoupille (ลากูปีล) เป็ นตัวละครที่เชื่อคนง่าย ดังที่
ถูกจ่าศาลหลอกให้ว่าจ้างทนายความ เพราะทนายคนดังกล่าวเป็ นคนที่มีความสามารถมาก แต่
ความจริ ง แล้ว ทนายคนนั้น เป็ นคนที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ใ ครจ้า งให้ ว่ า ความ บทบาทดัง กล่ า วปรากฏใน
บทสนทนาต่อไปนี้
(1)
กินนร

กูบ
กินนร
กูบ
กินนร
กูบ
กินนร

(พูดป้ องกับเฉลียว) อย่าวิตก (เฉลียวไปนัง่ เสี ยข้างหนึ่งและแกล้งทําเป็ นดู
หนังสื อยุง่ อยู่ ขุนกินนรจึงพูดกับนายกูบต่อไป) เออ นี่ แน่ นายกูบ แกมี
ทนายความแล้วหรื อ ?
ยังไม่มีขอรับ ต้องมีดว้ ยหรื อขอรับ ?
ถ้าไม่มีทนายแกติดตะรางไม่รู้ดว้ ยนะ
ตายโหง ! ก็ทนายน่ะเขาว่าจ้างกันที่ไหนล่ะขอรับ ?
เป็ นเคราะห์ดีของแกแล้ว ไม่ตอ้ งไปไหนไกล เผอิญนายเฉลียว ฉลาดพูด
เนติบณ
ั ฑิตผูม้ ีชื่อเสี ยงอยูน่ ี่แล้ว
คนนั้นใช่ไหมขอรับ ?
นัน่ แหละ – คุณฉลาดพูด ผมขอนําลูกความให้คนหนึ่ง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 169-170)
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(2)
จ่าศาล
คุณต้องมีทนายความ
ลากูปีล
จริ ง ๆ หรื อ ?
จ่าศาล
จําเป็ นมาก
ลากูปีล
แล้วมันขายกันที่ไหน ?
จ่าศาล
นายโชคดีมาก นี่คือนายบาร์บเบอมอล เนติบญั ฑิตผูม้ ีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ลากูปีล
(หันไปทางบาร์บเบอมอล) คุณครับ...
(เขายืน่ มือสกปรกมีคราบปลาเพื่อจับมือ นายบาร์เบอมอลถอนมือออกอย่างระมัดระวัง)
จ่าศาล
นี่ลกู ความ 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) เอาแต่ ใจตนเอง
นายกูบ กับ Lagoupille (ลากูปีล) เป็ นตัวละครที่เอาแต่ใจตนเอง
ดังที่เขาแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมในร้านกาแฟ ด้วยการสัง่ ให้เจ้าของร้านเอาหนังสื อพิมพ์มาให้อ่าน
เอาไพ่มาเล่น และเอากระดานหมากรุ กเพื่อมารองนัง่ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
เก๊า
เฉลียว
เก๊า
เฉลียว

จําเลยเปงคงเจ็มทีมาก ทําความเดือดล้องแก่กิผมมากทีเลียว พอเข้าไปถึง
อีกล็ อ้ งติโกงเอ็ดติโล “บ๋ อย ! บ๋ อย ! กาแฟ !”
ก็เรี ยกกาแฟไม่เห็นมีผดิ อะไรเลย !
พอเอากาแฟไปให้ อีกร็ ้องติโกงอีก “บ๋ อย ! บ๋ อย ! นางสื อพิมพ์”
เขาก็อยากรู้ข่าวคราวประจําวันบ้างน่ะสิ
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เก๊า
โลละ
เก๊า
(2)
อัลเฟรด

พอเอานางสื อ พิ ม พ์ไ ปให้เ ลี้ ย ว อี ก็ ล ้อ งติ โ กงอี ก “บ๋ อ ย ! บ๋ อ ย ! กิ ล าน
หมากลุก !”
อะไร ? เล่นหมากรุ กคนเดียวได้หรื อ ?
เล่งที่ไหนขอลับ อีเอาลองนัง่ ตางหาก

ท่านครั บ เจ้าคนไม่มีเงิ นคนนี้ ดื่มเครื่ องดื่ มหลายอย่าง ผมขอสาบานว่า
เป็ นจริ งครับ มันเป็ นคนก่อความเดือดร้อน เรื่ องเกิดขี้นเมื่อมันเข้ามาใน
ร้านและสั่งว่า “บ๋ อย กาแฟแก้วนึง !”
ลากูปีล
แน่ นอนกาแฟ ! ฉันไปร้ านกาแฟก็ตอ้ งดื่ ม กาแฟ ไม่ ใช่ ไปร้ านซักผ้า นี่
(ยักไหล่)
บาร์บเบอมอล แน่นอน !
อัลเฟรด
แต่พอเอากาแฟไปให้ เขาก็ร้องตะโกนว่า “บ๋ อย ขอหนังสื อพิมพ์ !...”
ลากูปีล
ทําไม ? ฉันก็มีสิทธิ์อ่านหนังสื อพิมพ์
บาร์เบอมอล
ก็ถกู ต้อง
อัลเฟรด
พอเอาหนังสื อพิมพ์ไปให้ เขาได้ทุกอย่างแล้ว ! แต่เขาสั่งต่อว่า “บ๋ อย เอา
ไพ่มา !”
อธิบดีผพู้ ิพากษา เอามาทําไม ?
อัลเฟรด
เพื่อเล่นชนะคนอื่น
ลากูปีล
ก็มนั เป็ นความสนุกของฉันไม่ใช่หรื อ ? มันเป็ นสิ ทธิ์ของฉันที่จะเสี่ ยงโชค
บ้าง
บาร์บเบอมอล จริ ง !
อัลเฟรด
พอนําไพ่มาให้ ! “บ๋ อยขอหมากรุ ก !”
อธิบดีผพู้ ิพากษา เล่นหมากรุ กคนเดียวได้หรื อ ?
ลากูปีล
ไม่ เพือ่ รองนัง่ ต่างหาก
(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
Alfred
Le President
Alfred
Lagoupille
Barbemolle
Alfred
Le President
Lagoupille

Ça crêve les yeux.
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 ! »
Pour quoi faire ?
Pour se faire des réussites.
Si ça m’amuse, moi ? C’est mon droit de me tirer la bonne aventure.
Parbleu !
On lui apporte les cartes ! « Garçon, le jacquet ! »
Le jacquet ! Pour jouer tout seul ?
Non, pour m’asseoir dessus.
(Courteline, 1990: 59-60)

3) ใช้ กาลังตัดสิ นปัญหา
นายกูบ กับ Lagoupille (ลากูปีล) เป็ นตัวละครที่ ใช้กาํ ลังในการ
ตัดสิ นปั ญหา ดังที่ ได้ทาํ ร้ายร่ างกายเจ้าของร้านกาแฟเพราะไม่พอใจที่ถูกลากออกจากร้าน ทั้งที่
ตนเองนั้น สร้ า งความรํ า คาญและความเดื อ ดร้ อ นให้แ ก่ เ จ้า ของร้ า นและและลู ก ค้า คนอื่ น ดัง
บทสนทนาต่อไปนี้
(1)
กูบ

(2)
อธิบดีผพู้ ิพากษา
ลากูปีล
อธิบดีผพู้ ิพากษา
ลากูปีล
(3)
Le President
Lagoupille
Le President
Lagoupille

ผมไม่ ได้ทาํ ร้ ายร่ างกายจี นเก๊าเลยขอรั บ เป็ นแต่ให้กินหมัดหน่ อยหนึ่ ง
เท่านั้น
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 194)
คุณยอมรับไหมว่าได้ทาํ ร้ายโจทก์ ?
ไม่ครับ ผมแค่ต่อยเขาหมัดหนึ่ง แค่น้ นั เอง
ด้วยสาเหตุอะไร ?
เขาจับแขนและลากผมออกไป ผมจึงต่อยเขา
Vous reconnaissez avoir frappé le plaignant ?
Non m’sieu. Je lui ai mis un marron, voilà tout.
A propos de quoi ?
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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จากการศึ กษาเปรี ยบเทียบบทบาทของนายกูบ กับ Lagoupille
(ลากูปีล) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของผูก้ ่อเรื่ อง อันทําให้
เกิดปั ญหาเป็ นคดีความในฐานะที่ตนเป็ นจําเลย
3.3.1.3 จีนเก๊า กับ Alfred (อัลเฟรด)
ตัว ละครทั้ง สองเป็ นเจ้า ของร้ า นกาแฟที่ ยื่น ฟ้ องต่ อ ศาลว่ า ถู ก
ทําร้ายร่ างกาย ทั้งนี้ ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ คือ การใช้กาํ ลังตัดสิ นปั ญหา ดังที่เขา
ไม่พอใจฝ่ ายจําเลยที่สร้างความเดื อดร้อนให้แก่เขาและลูกค้าคนอื่น จึงพยายามใช้กาํ ลังขับไล่ให้
ออกไปจากร้าน บทบาทดังกล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
โลละ
กูบ
โลละ
กูบ
โลละ
เก๊า
(2)
อธิบดีผพู้ ิพากษา
ลากูปีล
อธิบดีผพู้ ิพากษา
ลากูปีล
(3)
Le President
Lagoupille
Le President
Lagoupille

อือ ! ศาลอยากถามจําเลยว่า จําเลยได้ทาํ ร้ายร่ างกายจีนเก๊าจริ งหรื อ ?
ผมไม่ ได้ทาํ ร้ ายร่ างกายจี นเก๊าเลยขอรั บ เป็ นแต่ให้กินหมัดหน่ อยหนึ่ ง
เท่านั้น
เพราะเหตุใด ?
เพราะจีนเก๊าผลักผมเพื่อขับไล่ออกจากโรงกุ๊กช๊อป ผมจึงต้องป้ องกัน
จี นเก๊า แกไม่ ได้บอกแก่ศาลเลย ว่าแกได้พยายามใช้กาํ ลังขับไล่จาํ เลย
เช่นนั้น
ก็เมื่อกิผมบอกให้อีไปเลี้ยว อีไม่ยอมไปจะทํายังไลล่ะขอลับ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 194)
คุณยอมรับไหมว่าได้ทาํ ร้ายโจทก์ ?
ไม่ครับ ผมแค่ต่อยเขาหมัดหนึ่ง แค่น้ นั เอง
ด้วยสาเหตุอะไร ?
เขาจับแขนและลากผมออกไป ผมจึงต่อยเขา
Vous reconnaissez avoir frappé le plaignant ?
Non m’sieu. Je lui ai mis un marron, voilà tout.
A propos de quoi ?
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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จากการศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บบทบาทของจี น เก๊ า กั บ Alfred
(อัลเฟรด) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของผูท้ ี่เริ่ มใช้กาํ ลังทําร้าย
ร่ า งกายผูอ้ ื่ น อัน ทํา ให้ เ กิ ด การตอบโต้ แต่ ก ลับ เป็ นฝ่ ายโจทก์ฟ้ องร้ อ งทํา ให้ต ้อ งสู ้ ค ดี ใ นศาล
อันเป็ นปมปัญหาของเรื่ อง
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บบทบาทของตัว ละครสํ า คัญ ที่ ป รากฏใน
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง
Un Client Serieux ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรักษาบทบาท
ของตัว ละครสํา คัญ ในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด เรื่ อ งคดี ส าคัญ ให้ เ หมื อ นกับ บทบาทของ
ตัวละครสําคัญที่ปรากฏในบทละครบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
3.4 ตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ และบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
ตัว ละครที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ งวิไ ลเลือ กคู่ แ ละ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic แสดงให้เห็นดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 10 แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่และบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
วิไลเลือกคู่
วิไลเลือกคู่
Les Vivacités du Les Vivacités du
Capitaine Tic
Capitaine Tic
Capitaine de
1
นายร้ อยเอกรัตน์
Horace Tic
cavalerie
(โอราซ ติ๊ก)
ติกะเสน
นายร้อยเอกทหารม้า
2
นายดิศ ฉมังคิด
Désambois
(เดซอมบัวส์)
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ตารางที่ 10 แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่และบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic (ต่ อ)
ลาดับ
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
วิไลเลือกคู่
วิไลเลือกคู่
Les Vivacités du Les Vivacités du
Capitaine Tic
Capitaine Tic
3
คุณหญิงเขียว
Madame de
ประดิษฐราชการ
Guy - Robert
(มาดาม เดอ
กีย ์ - โรแบรต์)
หลานสาวของ
Sa nièce
4
วิไล
Lucile
คุณหญิงเขียว
หลานสาว
(ลูซีล)
ประดิษฐราชการ
5
นายติง่
Célestin Magis
(เซแลสแต็ง มาจิ๊ส)
ชาญคานวณ
คนใช้ของ
Domestique du
6
พลทหารแบน
Bernard
นายร้อยเอกรัตน์
Capitaine
(แบร์กนารด์)
ติกะเสน
คนรับใช้ของ
นายร้อยเอก
คนใช้ของ
Domestique de
7
นายจอน
Baptiste
คุณหญิงเขียว
Madame de
(บัป๊ ตี๊ส)
ประดิษฐราชการ
Guy - Robert
คนรับใช้ของ
มาดามกีย-์ โรแบรต์
8 นายพัน อาพันทอง แขกรับเชิญผูห้ นึ่ง Un invité (แขก)
9
แม่ พลอย
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่
ปรากฏตัวละครจํานวน 9 ตัว แต่บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du
Capitaine Tic ปรากฏตัวละคร 8 ตัว โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเพิ่มตัวละคร
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“แม่ พลอย” ซึ่ งเป็ นแขกที่มาร่ วมงานเลี้ยงที่บา้ นของคุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ เข้ามา ทั้งนี้
การเพิ่ม “แม่ พลอย” มีส่วนสําคัญที่ช่วยให้เรื่ องราวสมจริ งมากขึ้น เพราะเป็ นตัวละครสําคัญที่ช่วย
สนับสนุนให้นายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน รู ้ความจริ งว่าถูกนายดิศ ฉมังคิด หักหลังด้วยการประกาศ
กับแขกในงานเลี้ยงว่าหญิงสาวจะแต่งงานกับนายติ่ง ชาญคํานวณ นอกจากนี้ การเพิ่ม “แม่ พลอย”
เข้า มาและแสดงการสนทนากับ นายพัน อํา พัน ทอง เรื่ องการแต่ ง งานของวิ ไ ลกับ นายติ่ ง
ชาญคํานวณ ยัง มี ส่วนช่ วยให้ผูอ้ ่านเห็ นภาพของงานเลี้ ยงที่มีคนมาร่ วมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และที่
สําคัญคือช่วยเพิ่มให้อรรถรสบทละครพูดชวนหัวโดดเด่นขึ้น แต่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่ องนั้น ผูแ้ ต่งได้ให้แขกของงานเพียงคนเดียวมาเล่าความจริ งให้พระเอกฟัง
ด้านกลวิธีการตั้งชื่ อตัว ละครพบว่าชื่ อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ สามารถจัดอยูใ่ นกลวิธีต้ งั ชื่อ 4 กลวิธี ดังนี้
1.) การตั้งชื่ อใหม่ ชื่อที่จดั อยู่ในกลวิธีน้ ี ได้แก่ คุณหญิงเขียว ประดิษฐ
ราชการ วิไล นายจอน นายพัน อาพันทอง และแม่ พลอย ทั้งนี้ คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ
วิไล และนายจอน จัดอยูใ่ นกลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสปรากฏ
ชื่อตัวละคร ส่ วนนายพัน อาพันทอง จัดอยู่ในกลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสปรากฏชื่ออาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง ทั้งนี้ “แม่ พลอย” ซึ่งเป็ นตัวละครที่เพิ่มเข้ามานั้น
ผูว้ ิจยั จัดอยูใ่ นกลวิธีการตั้งชื่อประเภทนี้
2.) การตั้งชื่อโดยยึดเค้ าเสี ยงเดิมของชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธีน้ ี ได้แก่
นายร้ อยเอกรั ตน์ ติกะเสน ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /r/ จากชื่อ
Horace Tic (โอราซ ติ๊ก) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์ที่สองนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะ
เป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ร/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราช
นิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงที่เกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก นอกจากนี้
เสี ยง /t/ จากชื่อ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของ
นามสกุลนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ต/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นใน
พยางค์แ รกของนามสกุ ล ตัว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว โดยเป็ นเสี ย งกัก
เหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก
นายดิศ ฉมังคิด ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /d/ จากชื่อ Désambois
(เดซอมบัวส์ ) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยง
เดียวกับเสี ยง /ด/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงกักเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก
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นายติ่ง ชาญคานวณ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /t/ จากชื่อ Célestin
Magis (เซแลสแต็ง มาจิ๊ส) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์สามนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะ
เป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ต/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราช
นิ พนธ์ บทละครพูด ชวนหัว โดยเป็ นเสี ย งกัก เหมื อนกัน และเกิ ด จากฐานกรณ์ เ ดี ย วกัน คื อฐาน
ปุ่ มเหงือก
พลทหารแบน ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /b/ จากชื่อ Bernard
(แบร์ กนารด์) ที่ ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยง
เดียวกับเสี ยง /บ/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงกักเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานริ มฝี ปาก
3.) การตั้งชื่ อที่บ่งบอกอาชี พ ยศ หรือตาแหน่ งของตัวละคร ชื่อที่จดั อยู่
ในกลวิธีน้ ี ได้แก่
นายร้ อยเอกรัตน์ ติกะเสน ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าชื่อตัวละครมีคาํ ว่า
“ร้อยเอก” เป็ นคําที่บ่งบอกอาชีพของตัวละคร ทั้งนี้ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก) ซึ่งเป็ นชื่อตัวละคร
ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่อที่ไม่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
พลทหารแบน ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าชื่อตัวละครมีคาํ ว่า “พลทหาร”
เป็ นคําที่บ่งบอกอาชีพของตัวละคร ทั้งนี้ Bernard (แบร์ กนารด์) ซึ่ งเป็ นชื่อตัวละครในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่อที่ไม่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
4.) การตั้งชื่อจากลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธี
นี้ ได้แก่
นายดิศ ฉมังคิด ซึ่ งจะเห็นได้ว่าเป็ นชื่ อตัวละครที่มีคาํ แสดง
ความเกี่ยวข้องกับลักษณะนิ สัยและพฤติกรรมของตัวละครคือคําว่า “ฉมังคิด” ซึ่ งหมายถึงการคิด
อย่างชาญฉลาด โดยนายดิ ศ ฉมังคิ ด เป็ นตัว ละครที่ แ สดงความคิ ด อย่างชาญฉลาด แต่ เป็ น
ความคิดที่เป็ นไปในทางร้ าย คือ การใส่ ร้ายป้ ายสี ผอู ้ ื่นเป็ นส่ วนใหญ่ เพื่อให้ตนเองหรื อฝ่ ายของ
ตนเองได้รับประโยชน์
นายติ่ง ชาญคานวณ ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่าเป็ นชื่ อตัวละครที่ มี
คําแสดงความเกี่ยวข้องกับลักษณะนิสยั และพฤติกรรมของตัวละครคือคําว่า “ชาญคํานวณ” โดยนาย
ติ่ง ชาญคํานวณ เป็ นตัวละครที่มีความสามารถด้านการคํานวณ แต่การคํานวณของเขานั้นเป็ นไป
ลักษณะที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การคํานวณจํานวนแม่หม้ายที่เดินข้ามสะพาน เป็ นต้น
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3.4.1 บทบาทของตัวละคร
เมื่ อพิจ ารณาตารางแสดงตัว ละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว เรื่ อง
วิไลเลือกคู่และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic ข้างต้น
ผูว้ ิจยั พบตัวละครที่มีความสัมพันธ์กบั โครงเรื่ องและแก่นเรื่ อง จํานวน 4 ตัวละคร ได้แก่ นายร้อย
เอกรัตน์ ติกะเสน หรื อ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก) นายดิศ ฉมังคิด หรื อ Désambois (เดซอมบัวส์)
คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ หรื อ Madame de Guy-Robert (มาดาม เดอ กีย-์ โรแบรต์) และวิไล
หรื อ Lucile (ลูซีล) ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทบาทของตัวละคร ผูว้ ิจยั พบว่าตัวละครแต่ละตัวต่าง
แสดงบทบาท พฤติกรรม และลักษณะนิสยั ในลักษณะเดียวกัน ดังนี้
3.4.1.1 นายร้ อยเอกรัตน์ ติกะเสน กับ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก)
ตัวละครทั้งสองเป็ นนายทหารที่อารมณ์ร้อนและตกหลุมรักหญิง
สาวซึ่งเป็ นหลานของป้ าตนเอง ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) กตัญํู
นายร้ อยเอกรัตน์ ติกะเสน กับ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก)เป็ น
ตัวละครที่มีความกตัญํูต่อผูม้ ีพระคุณ ดังที่ได้ดูแลพลหารคนหนึ่งในฐานะทหารรับใช้ เนื่องจาก
พลทหารคนนี้เคยช่วยชีวิตเขาไว้ บทบาทดังกล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
คุณหญิงเขียว
รัตน์
คุณหญิงเขียว
รัตน์

คุณหญิงเขียว
(2)
มาดาม เดอ กีย ์
ลูซีล
โอราซ

แต่พอ่ รัตน์ได้มีบาดเจ็บด้วยไม่ใช่หรื อ ?
นิ ดหน่อยขอรับ เผอิญเป็ นเคราะห์ดีแบนเขาไปช่วยผมทัน หาไม่ก็จะได้มี
ชื่อผมในราชกิจจาแผนกข่าวตาย
แบนอะไร ?
พลทหารแบน คนใช้ข องผม ผมได้พ าเอามานี่ ด้ว ย ผมรู้ สึ ก ว่า เขามี
บุ ญ คุ ณ แก่ ผ มมาก เพราะได้ช่ ว ยชี วิ ต ผม ผมรู้ สึ ก ว่ า เป็ นเสมื อ นสหาย
มากกว่าคนใช้
ก็ควรแล้ว ! เป็ นคนดีมาก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 172-173)
หลานได้รับบาดเจ็บด้วยไม่ใช่หรื อ ?
คุณพระช่วย !
ผมไม่รู้สึกเสี ยใจในเรื่ องนี้ครับ คนที่มาช่วยผมทัน เป็ นคนเก่งสุ ดยอด อ้า !
ถ้าไม่มีเจ้าแบร์กนารด์คนนี้ผมคงมีชื่อในแผนกข่าวคนตายในหนังสื อพิมพ์
เลอ โมนิเตอร์
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มาดาม เดอ กีย ์
โอราซ

แบร์กนารด์คนไหน ?
ทหารรับใช้ของผมที่ผมนํามาที่นี่ดว้ ยครับ เขาช่วยผมออกมาจากกลางดง
ปื นกล คุณป้ าครับผมขอรับรองเลยว่าเขาเป็ นเพื่อนแท้แน่นอน !
ป้ าเชื่อว่าเขาเป็ นคนดี เขาจะทานอะไรมื้อเช้านี้ดี ช็อกโกแลตไหม ?
ไม่ครับ เขาชอบอาหารหนัก ๆ มากกว่า !

มาดาม เดอ กีย ์
โอราซ
(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) เจ้ าชู้ แต่ เมื่อพบรักแท้ กก็ ลับใจเป็ นผู้ทมี่ ีความรักอย่ างแท้ จริง
นายร้ อยเอกรัตน์ ติกะเสน กับ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก) เป็ น
ตัวละครที่มีความเจ้าชู ้ ดังที่ได้เล่าถึงการได้รับการปฐมพยาบาลจากผูห้ ญิงที่สวยและน่ารัก แต่เมื่อ
เขาได้พ บกับ หลานสาวของป้ าและตกหลุ ม รั ก เขาก็รั ก และมี ค วามจริ ง ใจเป็ นอย่า งมาก เมื่ อ
หญิงสาวเข้าใจผิดว่าเขายังมีนิสยั เจ้าชูอ้ ยู่ เขาจึงร้องไห้เสี ยใจ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
วิไล
รัตน์
คุณหญิงเขียว
รัตน์

ก็บาดแผลของคุณพี่น่ะเป็ นอย่างไรบ้าง
อ๋ อ ! ไม่เป็ นไร ฉันได้รับความพยาบาลอย่างดีมาก เผอิญมีผหู้ ญิงคนหนึ่ ง
ใจดีช่วยพยาบาล – สวยพอใช้แม่คนนั้น เพราะฉะนั้น - - (กระแอม) ฮะแอม ! ฮะแอม !
(พูดกับคนดู) ตัดอีก !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 173)
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แบน

วิไล
แบน
วิไล
แบน

(2)
ลูซีล
โอราซ
มาดาม เดอ กีย ์
โอราซ
แบร์กนารด์

ลูซีล
แบร์กนารด์
มาดาม เดอ กีย ์
ลูซีล
แบร์กนารด์
ลูซีล
แบร์กนารด์

ลูซีล

คุณขอรับ ผมขอรับประทานโทษเถอะ แต่ผมอดปากบอนไม่ได้ เมื่อกําลัง
เก็บของลงหี บ ผมเห็นคุณรัตน์ท่านหยิบรู ป ๆ หนึ่ งขึ้นมองดู แล้วก็น้ าํ ตา
คลอหน่วยเทียวขอรับ
ดูรูปใคร แบน ?
รู ปคุณแหละขอรับ
(เสี ยงอ่อน) อ้อ !
ผมอยู่กบั คุณรั ตน์มาหลายปี แล้ว พึ่งเห็นไม่สบายจริ ง ๆ จนถึงนํ้าตาคลอ
วันนี้เท่านั้น
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 230)
(แจ่มใส) บาดแผลของคุณพี่เป็ นอย่างไรบ้าง
โอ้ ! ไม่ เ ป็ นไร ! พี่มี พยาบาลรั กษาอย่างดี ... สาวสวยน่ ารั ก ... ลอง
จินตนาการดู...
(กระแอมเตือน) ฮืม ! ฮืม !
โอ้ ใช่แล้ว ! (พูดกับคนดู) อย่างนี้ตอ้ งตัดออก !
พวกคุณหัวเราะหรื อ ? แต่ผมไม่หัวเราะด้วย ให้ตาย เถอะ ! เลือดไหล
นองหน้าผม... ดูเหมื อ นว่ามี คนมาดูถูกเราที่ หน้าค่ ายทหาร แต่ผมต้อ ง
รักษาความยุติธรรมให้กบั ผูก้ อง ซึ่ งผูก้ องบอกกับผม “แบร์ กนารด์, สิ่ งนี้
ต้องล้างกันด้วยดาบ”
จริ งรึ !
และท่านผูก้ องก็มีความกรุ ณามาทําแขนให้ผม คุณอยากดูไหม ?
ไม่สาํ คัญ
เราเชื่อนาย, แบร์กนารด์ผนู้ ่าสงสาร…
อ้า ! คุ ณ ผู้ห ญิ ง ครั บ คุ ณ มี เ สี ย งที่ ไ พเราะมาก... คุ ณ ต้อ งการจะไป
ปลอบใจผูก้ องที่น่าสงสารไหม ?
เขาเศร้าหรื อ ?
โอ้ ! ผมจะบอกคุณให้... เมื่อสักครู่ ขณะที่เขาพับเสื้ อเชิ้ตสองตัวนั้น เขาใช้
กําปั้ นดันเสื้ อเข้าไปในกระเป๋ า... ผมมองเห็นนํ้าตาเขาไหลลงมาที่หนวด
ของเขา
(ป้ องปาก) โอราซ ผูน้ ่าสงสาร !
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(3)
Lucile
Horace

vivement. Et votre blessure, mon cousin ?
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
นายร้ อยเอกรัตน์ ติกะเสน กับ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก)เป็ น
ตัวละครที่ ชอบพูดจาประชดประชัน ดังที่เขาโต้คารมกับครู ของหญิ งสาวด้วยการเปรี ยบเที ยบ
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ของครู ว่าเป็ นเหมือนสี ที่ทาแค่ช้ นั เดียว ซึ่ งไม่มีการตกผลึกทางความรู ้และ
ความคิด ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
รัตน์

ดิศ
รัตน์

ดิศ
รัตน์

(2)
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ

เดซอมบัวส์
โอราซ

เดซอมบัวส์
โอราซ

ผมขออธิ บายให้ฟัง ที่ผมเปรี ยบกับสี น้ นั คือ สี ที่จะให้ติดอยูแ่ น่ นหนาและ
ทัว่ ถึงจริ ง ๆ ต้องทาสามชั้น เมื่อทาแล้วนานกว่าจะแห้งสนิ ท แต่เมื่อแห้ง
แล้วก็ทนนักเทียว วิชาความรู้กเ็ หมือนกัน เพราะถ้าจะให้รู้จริ งจังต้องเรี ยน
ลึกซึ้ งและกินเวลานาน
ข้อนั้นผมก็ทราบแล้ว
แต่ในโลกนี้ มีคนอยู่จาํ พวกหนึ่ งซึ่ งฉลาดแต่ปาก คือเป็ นนักพูดที่ทาํ กิ ริยา
เป็ นนัก ปราชญ์ พูด จาติ ด ศัพ ท์แ ละอวดความรู้ แ ผลง ๆ สํา หรั บ ตบตา
คนโง่ ๆ !
เอ๊ะ ! นี่คุณพูดอย่างไร ตั้งใจจะว่ากระทบผมหรื อ ?
หามิได้ ผมพูดถึงพวกนักปราชญ์เก๊ต่างหาก คนจําพวกนี้ ถา้ ลองพิจารณาดู
เข้าจริ ง ๆ จัง ๆ จะเห็ นได้ว่าเหมื อนเรื อนที่ ท าสี ไว้ช้ นั เดี ยวเท่ านั้น วิชา
ความรู้มีอยูเ่ ท่าขี้เล็บ ไม่ลึกซึ้ งอะไร
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 204)
คุณเรี ยกว่าพ่อคนดีของผมหรื อ ?
ก็ใช่... พ่อคนดีของคุณผูท้ ี่อุทิศทั้งชีวติ ดูแลแค่การเกิดตัวเพลี้ย !
คุณครับ ผมไม่ชอบเรื่ องเหลวไหลนะ ถ้าเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คุณเรี ยกเรื่ องอย่างนี้ วา่ วิทยาศาสตร์ หรื อ ผมขออนุญาตบอกคุณว่าคุณไม่รู้
เรื่ องวิทยาศาสตร์เลย
(ท่าทางเย้ยหยัน) จริ ง ๆ ด้วย
ไม่รู้เลยจริ ง ๆ วิทยาศาสตร์ ก็เหมื อนกับการทาสี น้ าํ มัน ผมขออนุ ญาต
เปรี ยบเทียบดังนี้...
(แสดงท่าคัดค้าน) ถ้าเปรี ยบเทียบได้กเ็ ชิญ
จะให้สีติดอยูแ่ น่นหนาจริ ง ๆ ต้องทาสามชั้น ต้องใช้เวลานานกว่าจะแห้ง
สนิทและทนทานมาก แต่ในโลกนี้มีพวกคนที่ชอบโอ้อวด ท่าทางเอาจริ ง
เอาจัง พูดจาด้วยคําศัพท์หรู และอวดอ้างความรู้เพื่อหลอกลวงคนโง่
(โกรธ) คุณ...
ผมไม่ได้พดู ถึงคุณ คุณลองถูกสี ทาครั้งเดียวเหมือนความรู้ของพวกปราชญ์
เก๊ เ หล่ า นี้ สิ . .. ความรู้ ก็ จ ะติ ด เล็บ ออกมา มัน ไม่ ใ ช่ สี ท าแต่ เ ป็ นนํ้า มัน
ชักเงาเท่านั้น
(พูดประชด) ขอทราบว่าคุณเองทาสี กี่ช้ นั ?
ผมหรื อ ? ผมไม่ได้อวดตัวว่าเป็ นนักปราชญ์เลย แต่บางทีผมอาจจะมี
ความรู้ที่คนอื่นไม่รู้
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(3)
Désambois
Horace
Désambois
Horace
Désambois
Horace
Désambois
Horace

Désambois
Horace

Désambois
Horace

Qu'appelez-vous mon bonhomme ?
Eh bien... le petit !... Un monsieur qui consacre son existence à surveiller
la reproduction des charançons !
Monsieur, je goûte peu les plaisanteries quand elles s'adressent à la
science.
Vous appelez ça la science, vous ?... Mon cher monsieur Désambois
laissez-moi vous dire que vous ne vous y connaissez pas.
avec ironie. Vraiment !
Pas le moins du monde... La science, voyez-vous, c'est comme la
peinture à l'huile, permettez-moi cette comparaison...
révolté. S'il est possible !...
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 !
furieux. Monsieur...
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.
ironiquement. Et peut-on vous demander, sans indiscrétion, combien
vous avez reçu de couches... puisque couche il y a ?...
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) อารมณ์ ร้อน
นายร้ อยเอกรัตน์ ติกะเสน กับ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก)เป็ น
ตัวละครอารมณ์ร้อน ซึ่ งปรากฏให้เห็นบ่อยครั้ง ดังเช่นตอนที่เขาต่อว่าทหารรับใช้ที่ชื่นชมครู และ
นักวิชาการที่ครู ที่ครู ตอ้ งการให้แต่งงานหญิงสาว ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
รัตน์
แบน

(พูดในโรง) อ้ายเดียรัจฉาน ! อ้ายเดนมนุษย์ !
(พูดในโรง) พุทโธ่ คุณขอรับ ก็คุณบอกผมว่า - - -

136
รัตน์
(ในโรง) อ้ายระยํา ! ยังจะต่อล้อต่อเถียงอีก ! นี่แน่ะ !
แบน
(ในโรง) โอย !
(รัตน์ออกมาทางประตูขวา ท่าทางไม่สบาย)
รัตน์
ตายจริ ง ! ตีนไวไปนิ ดหนึ่ ง - - - ไปเตะอ้ายแบนเข้า ! ไม่พอที่เลย ! แต่
กําลังฉุ น มัดพูด รี ๆ ขวาง ๆ ตีนก็ลดั ไปโดยไม่ทนั รู้ตวั ! ชัว่ จริ ง ๆ เรานี่
ไม่ควรจะไปทํามันเลย เสี ยแรงมันรักเราเป็ นหนักหนา
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 190-191)
(2)
แบร์กนารด์
(เข้ามา) ผูก้ องมีอะไรครับ
โอราซ
แกคิดว่าเจ้าคนที่เพิง่ ออกไปเป็ นอย่างไร ?
แบร์กนารด์
นายเดซอมบัวส์หรื อครับ ? ดีมากครับ !
มาดาม เดอ กีย ์ ไม่ใช่เขา อีกคนหนึ่ง... คนที่หนุ่มกว่าน่ะเป็ นยังไง ?
แบร์กนารด์
อีกคนหรื อครับ ? โอ้ ! ดีมากครับ ! ดีมากครับ !
มาดาม เดอ กีย ์ (แสดงท่าทีวา่ ชนะ) ไง !...หลานเห็นหรื อยัง !...
โอราซ
(พูดเบา ๆ กับแบร์นารด์) ไอ้สัตว์ ! ไอ้ทุเรศ !
(ลูซีลเดินไปหาป้ า)
แบร์กนารด์
แต่ผกู้ องสั่งผมไว้เมื่อเช้านี้วา่ ให้บอกว่าทุกอย่างดีหมด
โอราซ
ไอ้คนแสนเลว ! แกจะต้องชอใช้แน่ มานี่ มาแต่งตัวให้ฉนั !
(โอราซยืนอยูท่ างขวา)
แบร์กนารด์
(พูดกับคนดู) ผูก้ องคงเครี ยด
(แบร์กนารด์เดินเข้าโรงตามโอราซไป)
(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)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของนายร้ อยเอกรัตน์ ติกะเสน
กับ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นตัวละครที่มี
บทบาทเป็ นคนดีแต่มีขอ้ บกพร่ องซึ่ งเป็ นจุดอ่อนสําคัญ คือการเป็ นคนอารมณ์ร้อนและโมโหง่าย
ซึ่งส่ งผลให้คนรักเข้าใจผิดและเกือบจะไม่เลือกเป็ นคู่ครอง
3.4.1.2 นายดิศ ฉมังคิด กับ Désambois (เดซอมบัวส์ )
ตัว ละครทั้ง สองเป็ นครู ข องหญิ ง สาวที่ ม าทาบทามหญิ ง สาว
ให้กับนักวิ ชาการที่ ต นเองคุ น้ เคย เพื่อหวงผลประโยชน์จากการแต่งงานของทั้งสองคน ทั้งนี้
ตัวละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) โอ้อวด
นายดิศ ฉมังคิด กับ Désambois (เดซอมบัวส์ ) เป็ นตัวละครที่
ชอบโอ้อวดในเรื่ องความสําคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ เพราะเขาเห็ นว่าเป็ นอาชี พที่มี
เกี ย รติ ดัง ที่ เ ขาชื่ น ชมและโอ้อ วดความสามารถของนัก วิ ช าการ บทบาทดัง กล่ า วปรากฏใน
บทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ติ่ง

รัตน์
ดิศ
ติ่ง
ดิศ
รัตน์
ดิศ

สถิติพยากรณ์เป็ นวิทยาศาสตร์อย่างใหม่และแน่นอน เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ของที่
มืดอยู่สว่างแจ่มแจ้ง และของที่ไม่มีใครเคยรู้ก็อาจจะรู้ได้ เป็ นต้นว่า เมื่อ
เร็ ว ๆ นี้ ได้สามารถแสวงจนได้ความแน่ นอนว่าในระหว่าง ๑๒ เดือนที่
ล่วงมาแล้วนี้ ได้มีหญิงหม้ายเดินข้าม สะพานเหล็กบน คือ สะพานดํารง
สถิต เป็ นจํานวนกี่คน
อ้อ !
เก่งพิลึก ! จํานวนเท่าไรล่ะ ?
หมื่นสามพันสี่ ร้อยเก้าสิ บแปดคน - - - กับไม่แน่อยูอ่ ีกคนหนึ่ง
(ควักสมุดพกออกมา) ขอจดไว้หน่ อย หมื่นสามพันสี่ ร้อยเก้าสิ บแปดคน
- - - เก่งเหลือเกิน !
อย่าลืมที่ไม่แน่อีกคนหนึ่ง !
ขอบใจ ! ผมเกือบจะลืมเสี ยแล้ว
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(2)
มาจิ๊ส

โอราซ
เดซอมบัวส์
มาจิ๊ส
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
(3)
Magis

Horace
Désambois
Magis
Désambois
Horace
Désambois

สถิติเป็ นวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ และแน่นอนว่าทําให้รู้ในสิ่ งที่มืดมน จาก
การค้นคว้าอย่างหนักทําให้เรารู้แท้จริ งว่ามีจาํ นวนหญิงหม้ายกี่ คนที่เดิน
ผ่านสะพานปง-เนิร์ฟ ในช่วงปี ค.ศ.1860
(ลุกขึ้นยืน) โอ้โห !
เก่งมาก ! กี่คน ?...
หมื่นสามพันสี่ ร้อยเก้าสิ บแปดคน... ไม่แน่ใจคนหนึ่ง
หยิบสมุดมาจด) ขออนุ ญาต (จด) หมื่นสามพันสี่ ร้อยเก้าสิ บแปดคน คุณ
เก่งมาก
(พูดกับเดซอมบัวส์) อย่าลืมว่าไม่แน่ใจอีกหนึ่งคน
โอ้ ! ขอบคุณ ! ผมเกือบลืมไปแล้ว
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.
se levant. Ah bah !
C'est prodigieux ! Et combien ?...
Treize mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit... et une douteuse.
tirant vivement son carnet. Permettez... (Ecrivant.) Treize mille quatre
cent quatre-vingt-dix-huit... Il est étonnant !
à Désambois. N'oubliez pas la douteuse !
Oh ! Merci ! j'allais l'oublier.
(Labiche, 1991: 733-734)

2) พูดจาไม่ เหมาะสม
นายดิศ ฉมังคิด กับ Désambois (เดซอมบัวส์ ) เป็ นตัวละครที่
พูดจาไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการพูดกับนายทหารหนุ่มด้วยการดูถูกผูป้ ระกอบอาชีพทหารว่าเป็ น
อาชีพที่นาํ คนรุ่ นหนุ่มเข้าไปทําเรื่ องที่ไม่เกิดประโยชน์ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
ดิศ
รัตน์
ดิศ

รัตน์
ดิศ

(2)
เดซอมบัวส์

โอราซ
เดซอมบัวส์
(3)
Désambois

Horace
Désambois

ผมจะขอพูดอะไรตรง ๆ สักอย่างหนึ่ง จริ งอยูผ่ มก็ไม่รังเกียจทหาร - - - ผม
ยอมว่ามีอยูก่ ไ็ ม่ขดั ขวางอะไรในส่ วนตัวผม - - (พูดแกมประชด) คุณมีความกรุ ณาต่อทหารมาก !
หามิได้ ผมยอมรับว่า ทหารเป็ นของที่ยงั ต้องมีอยูส่ ําหรับเป็ นของสง่าใน
บ้านเมือง เช่นใช้ในการแห่ นาํ ตามเสด็จเป็ นต้น เพราะคนเรายังรู้สึกฝังอยู่
ในใจเป็ นมรดกติดมาแต่โบราณ ว่าเป็ นพระมหากษัตริ ยต์ อ้ งมีคนถืออาวุธ
ประดับพระเกียรติยศ แต่ถา้ จะพิจารณาดูโดยฐานนักปราชญ์แล้ว ก็น่าจะ
ต้องรู้สึกว่าดูมีประโยชน์นอ้ ยเต็มทีในการที่รวบรวมชายฉกรรจ์เหล่านี้ ได้
จัดแบ่งเป็ นกอง ๆ เรี ยกว่า กองร้อย กองพัน กรม และกองพล
(พูดกับคนดู) กวนโทโสจริ ง ๆ อีตาครู นี่
การที่จดั แบ่งเช่นนั้นก็เป็ นการสะดวกดีสาํ หรับการควบคุม แต่นกั ปราชญ์
และผูม้ ี ห ลักฐานย่อ มจะตั้งปั ญ หาอยู่ว่า การที่ เสี ย เวลาวางระเบี ย บการ
เหล่ า นี้ และเสี ย เงิ น แผ่ น ดิ น ปี ละหลายล้า น สํ า หรั บ เลี้ ยงคนที่ ไ ม่ ท ํา
ประโยชน์ให้บงั เกิดแก่ชาติบา้ นเมืองเลยเช่นนี้ เป็ นประโยชน์อย่างไร
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 178-179)
ผมยอมรั บ ว่า ต้อ งมี ท หารตั้ง แต่ ยุค แรกเริ่ ม และยุค เปลี่ ย นแปลง... แต่
ในทางทฤษฎีแล้ว... ผมคิดว่าทําไมต้องมีการนําคนหนุ่ม... มีความรู้
ความสามารถไปเป็ นทหารในกองร้อย กองพันหรื อกองพล...
(พูดกับคนดู) โอ้ ! เขากวนโมโหฉัน !
แต่ผมขอยํ้าว่า นักคิด นักปรัชญาที่เคร่ งครัดต่างกังวลกับการมีกองทัพที่
ไม่ได้ก่อประโยชน์
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...
à part. Oh ! il m'agace !
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) ทาสิ่ งใดโดยหวังผลตอบแทน
นายดิศ ฉมังคิด กับ Désambois (เดซอมบัวส์ ) เป็ นตัวละครที่ ที่
ทําประโยชน์ให้ผอู ้ ื่นเพื่อหวังผลตอบแทน ดังที่พยายามทําวห้นกั วิชาการและหญิงสาวแต่งงงานกัน
เพื่อหวังความก้าวหน้าในอาชี พที่เกี่ยวข้องกับวิทนาศาสตร์ และหวังในทรัพย์สมบัติของหญิงสาว
ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ดิศ
รัตน์
ดิศ
รัตน์
ดิศ
รัตน์
ดิศ
รัตน์
ดิศ
(2)
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
(3)
Désambois
Horace
Désambois

ดูไม่น่าจะมีเวลาที่จะทันเกิดรักใคร่ แม่วิไลได้เลย ดูรักขึ้นมารวดเร็ วนัก !
เพราะฉะนั้นผูท้ ี่ไม่รู้จกั คุณก็อาจจะคิดเห็นไปได้วา่ - - ว่ากระไร ?
ว่าคุณไม่ได้รักตัวแม่วไิ ล เป็ นแต่รักของอื่นที่จะติดตัวหล่อนไป
หมายความว่ากระไร ? ผมยังไม่เข้าใจ
แม่วไิ ลจะมีสินสอดติดตัวไปหลายพันชัง่
(สะกดใจพูด) ก็ยง่ิ ดี ! ที่จริ งผมไม่ได้ทราบเลย
อ้อ ! คุณไม่ได้ทราบเลยหรื อว่าแม่วไิ ลได้รับมรดกของย่า ?
ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ทราบ
(พูดแสดงกิริยาไม่เชื่อ) ขอรับ คุณบอกผมเช่นนั้น แต่วา่ - - (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 215)
ก็เหมื อ นกัน... ความรั กที่ เกิ ดขึ้ นอย่างทันที ท ันใดของคุ ณนั้นเหลื อเชื่ อ
คนที่คิดไม่ดีกบั คุณอาจเชื่อว่า...
เชื่อว่าอะไร ?
เชื่อว่าคุณไม่ได้รักลูซีล แต่คุณรักสิ่ งของของหล่อน
(ไม่เข้าใจ) สิ่ งของอะไร ?
นางสาวลูซีลมีมรดกถึงสี่ แสนห้าหมื่นฟรังก์
อ้า !... ดีจงั ! แต่ผมไม่รู้มาก่อนเลย
โอ้ ! คุณไม่รู้มาก่อนหรื อ ?
ก็ผมบอกคุณแล้ว...
(ท่าทางไม่เชื่อ) คุณบอกผมหรื อ !
C'est égal... cet amour qui vous prend tout à coup... c'est bien
extraordinaire! et de méchantes gens pourraient croire...
Quoi ?
Que ce n'est pas la demoiselle, mais l'établissement qui vous plaît.
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ne comprenant pas. L'établissement... quel établissement ?
Mademoiselle Lucile a quatre cent cinquante mille francs de dot.
Ah !... Ma foi, tant mieux ! mais je ne le savais pas.
Oh ! vous ne le saviez pas ?
Quand je vous le dis...
incrédule. Vous me le dites !
(Labiche, 1991: 754)

4) โกหกหลอกลวง
นายดิศ ฉมังคิด กับ Désambois (เดซอมบัวส์ ) เป็ นตัวละครที่
แสดงพฤติ ก รรมโกหกหลอกลวง ดังที่ เ ขาใส่ ร้ ายนายทหารว่า ยังมี มีนิสัย เจ้าชู ้อยู่ เพื่ อหวังให้
นายทหารกับหญิงสาวเลิกกัน ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
คุณหญิงเขียว
ดิศ
วิไล
ดิศ
วิไล
ดิศ
คุณหญิงเขียว
ดิศ

วิไล
ดิศ
คุณหญิงเขียว
ดิศ

ดิฉันไม่เห็นกิริยาอาการของพ่อรัตน์แปลกไปอย่างไรเลย - - - ซื่ อ สุ จริ ต
ใจดีเหมือนแต่ก่อน ถ้าจะมีที่เสี ยอยูน่ ิดหนึ่งก็ที่อยูข่ า้ งจะฉุนง่ายไปหน่อย
ข้อนั้นส่ วนผมยังไม่ได้เคยสังเกตเห็นเลยแต่ผมเสี ยใจหน่อยที่ได้ทราบข่าว
ว่าค่อนข้างจะเป็ นเจ้าชูอ้ ยูส่ ัก
เอ๊ะ ! อะไรก็พ่ งึ จะมาถึงกรุ งเทพฯ - - ในวันรุ่ งขึ้นนั้นเอง นายรัตน์ได้ไปหาผูห้ ญิงคนหนึ่ง
ไม่จริ งละ !
ฉันไม่ชอบคนที่พดู ปด
คุณมีหลักฐานอย่างไร ? ได้ข่าวจากใคร
จากนายจอนคนใช้ข องคุ ณ หญิ ง เอง นายจอนได้เ ห็ น นายร้ อ ยเอกรั ต น์
ออกไปจากบ้านนี้พร้อมกับคนใช้ของเขา เห็นซุบซิ บกับคนใช้ และเห็นคน
ใช้ถือกล่องลาวเงินไปด้วยกล่องหนึ่ ง กล่องชนิ ดนั้นไม่ใช่ของสําหรับให้
ผูช้ ายใช่หรื อขอรับ
ทําไมคุณครู จึงคิดว่าจะเอาไปให้ผหู้ ญิงสาว ?
นายรัตน์มีญาติพี่นอ้ งผูห้ ญิงนอกจากคุณหญิงกับหล่อนอีกหรื อ ?
ไม่มี
ก็นนั่ น่ ะสิ ขอรับ อีกประการหนึ่ ง ถ้าจะไปหาใคร ๆ โดยเปิ ดเผยทําไมไม่
บอกให้ผหู้ ญิงทราบ ทําไมต้องแอบไป ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 220-221)
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คุณได้รายละเอียดเรื่ องนี้มาจากไหน ?
จากบัป๊ ติ๊ส คนใช้ของคุณ... ซึ่ งคุณอาจจะถามเขาก็ได้ เขาเห็นหลานชาย
ของคุณกับคนรับใช้เดินออกไป... เจ้าคนรับใช้ที่มีท่าทางตลกนี้ ถืออาวุธ
ไปด้วย...
การดวลกัน ! ช่างทุกข์ยากจริ ง ๆ !
คุณรู้ไหมว่าสาเหตุของการดวลคืออะไร ?
(อย่างมัน่ ใจ) ก็...เรื่ องผูห้ ญิง...
อ๊ะ !
ไหนลองบอกซิ ... อย่าชักช้า !...
แน่นอนก็เป็ นเรื่ องของหญิงงาม

มาดาม เดอ กีย ์
ลูซีล
เดซอมบัวส์
ลูซีล
มาดาม เดอ กีย ์
เดซอมบัวส์
(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 กับ Désambois (เดซอมบัวส์ ) เป็ นตัวละครที่
แสดงพฤติกรรมฉลาดแกมโกง ดังที่เข้าไปตีสนิทกับทหารรับใช้เพื่อสอบถามข้อมูลของนายทหาร
เพื่อนํามาใส่ ร้ายป้ ายสี ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ดิศ
แบน

เออ แกอยูก่ บั คุณรัตน์มานานแล้วไม่ใช่หรื อ ?
สิ บปี ได้แล้วขอรับ
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ดิศ
แบน
ดิศ
แบน
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(2)
เดซอมบัวส์
แบร์กนารด์
เดซอมบัวส์
แบร์กนารด์
เดซอมบัวส์
แบร์กนารด์
เดซอมบัวส์
แบร์กนารด์
เดซอมบัวส์
แบร์กนารด์
เดซอมบัวส์
แบร์กนาร์ด
เดซอมบัวส์
แบร์กนารด์
เดซอมบัวส์

อ้อ อย่างนั้นเทียวหรื อ ? (ควักธนบัตรออกมาจากกระเป๋ าและยื่นให้แบน)
นี่แนะ ฉันเห็นหน้าแกเข้าก็ออกชอบ เพราะฉะนั้นเอาเงินไปใช้บา้ งสัก ๒๐
บาทเถอะ แล้วก็ฉนั อยากจะถามอะไรแกสักสองสามคํา
(พูดกับคนดู) ไม่ได้การ ดูอย่างไร ๆ เสี ยแล้ว ต้องระวังตัว !
ฉันชอบนายแกมาก เขาเป็ นคนสนุ ก เฮฮา แต่บางทีจะเป็ นคนฉุ นเฉี ยวสัก
หน่อยกระมัง
นายผมหรื อขอรับ ? ใจเย็นราวกับพระ !
ฉันนึ กแล้วทีเดียว ! ข้อที่ฉันชอบในส่ วนตัวนายของแกน่ ะคือรู ปร่ างของ
เขา ดูมีสง่า ดูเป็ นคนเก๋ อยูน่ ะ
ในข้อนั้นเห็นจะไม่แพ้ใครละขอรับ
เห็นจะมีผหู้ ญิงติดแยะละสิ ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 210-211)
แกอยูร่ ับใช้ผกู้ องติ๊กมานานรึ ยงั ?
สิ บปี แล้วครับ
อ้า ! ก็เหมาะสม (ดึงธนบัตรออกมา) นี่ แน่ะ นําเงินไปหนึ่ งร้อยฟรังก์แล้ว
คําถามฉัน
(หยิบธนบัตรแล้วพูดกับคนดู) ไม่ได้การ ต้องระวังตัว !
ฉันชอบผูก้ องมาก... เขาร่ าเริ ง... จริ งใจ... แต่เขาอารมณ์ฉุนเฉี ยวใช่ไหม ?
เขาหรื อ ? เขาเป็ นคนมีความอดทนและมีความอ่อนหวานมาก
อ้า ! ฉั น นึ ก แล้ว ที เ ดี ย ว... ฉัน ชอบท่ า ทาง... ความสง่ า งาม... ของ
นายทหารที่แท้จริ งคนนี้...
โอ้ ! ถ้าเช่นนั้นเขาไม่รองใคร
เขาน่าจะมีผหู้ ญิงมาติดพันมากใช่ไหม ?
ผูห้ ญิงน่ะหรอ ?
ใช่ ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย... ฉันชอบฟังเรื่ องสนุก
เป็ นเรื่ องที่เป็ นความลับทัว่ ไป ผูก้ องนั้นก็คือผูห้ ญิงสาว เราจะเรี ยกเขาว่า
น้องสาวอูซูส์
(พูดกับคนดู) โอ้ !ไม่ มีค่าอะไรเลย (พูดเสี ยงดัง) ขอบใจมากเพื่อน เอา
ธนบัตรนี้ไปจ่ายเงินให้ฉนั แล้วกัน
อะไรนะ ?
ก็ให้เงินไปจ่ายค่านักดนตรี ไง
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Y a-t-il longtemps que vous êtes au service du capitaine Tic ?
Voilà bientôt dix ans.
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.
à part, prenant le billet : Tiens, méfions-nous !
J'aime beaucoup le capitaine... Il est gai, franc... un peu vif peut-être... un
peu querelleur, hein ?
Lui ? Pour la patience et la douceur, il rendrait des points à un mouton.
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.
Oh ! pour ça, il ne craint personne.
Il a dû laisser bien des victimes derrière lui.
Des victimes... d'amour ?
Oui, contez-moi ça; je suis un bon homme... j'aime à rire.
Pour la décence et les moeurs, le capitaine est une demoiselle... Au
régiment, on l'appellait soeur Ursule.
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.
Hein ?
C'est pour payer les musiciens.
(Labiche, 1991: 750)

6) ยัว่ ยุให้ ผู้อนื่ เกิดโทสะ
นายดิศ ฉมังคิด กับ Désambois (เดซอมบัวส์ ) เป็ นตัวละครที่
แสดงพฤติกรรมยัว่ ยุให้ผอู ้ ื่นเกิดโทสะ ดังที่เขาทราบข้อบกพร่ องของนายทหารว่าเป็ นคนอารมณ์
ร้อน เขาจึงพยายามยัว่ ยุให้นายทหารนเผยลักษณะนิสัยที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ ออกมา เพื่อให้ผอู ้ ื่นไม่
พึงพอใจต่อนายทหารผูน้ ้ ี ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ดิศ
รัตน์
ดิศ

ผมเป็ นผูใ้ หญ่ ผมก็ยอ่ มจะต้องคํานึงถึงการบางอย่าง
อะไรบ้าง ?
เช่นความสุ รุ่ยสุ ร่ายเป็ นต้น ทหารมักจะไม่ใคร่ มธั ยัสถ์
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ดิศ
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(2)
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ
(หักปากกา)
เดซอมบัวส์
มาดาม เดอ กีย ์
เดซอมบัวส์
(3)
Désambois
Horace
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(ออกเคือง แต่สะกดใจ) ถ้าคุณอย่าพูดถึงการทหารให้มากนักจะดีกว่านะ
ขอรับ
(พูดกับคนดู) ท่าจะเริ่ มฉุ นละ ! (พูดกับคุณหญิงเขียว) นอกจากนี้ อาจจะมี
ความบกพร่ องในทางการปกครองทรั พย์สมบัติ หรื อความเหลวไหลมัก
มากในกาม มีเมียน้อย - - อุวะ !
(พูดกับคนดู) จวนละ !
อะไรคุณก็ - - (พูดต่อ) สํามะเลเทเมา เที่ยวกลางคืน ประพฤติชว่ั ร้ายต่อภรรยา - - (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 237-238)
ผมเป็ นครู ... ผมต้องคํานึงถึงบางอย่าง... ความโมโห...
เช่นอะไรบ้าง ?
เช่น... ความสุ รุ่ยสุ ร่าย... พวกทหารไม่ค่อยประหยัดกัน
(ขุ่นเคือง) อย่ากล่าวถึงทหารมากนักดีกว่า...
(พูดกับคนดู) เริ่ มจะโกรธแล้ว (พูดเสี ยงดัง) นอกจากนี้ ยงั มีความบกพร่ อง
ด้านการจัดการทรัพย์สิน ความไม่ซื่อสัตย์ของสามีอีก...
โอ้ !
(พูดกับคนดู) เริ่ มจะโกรธแล้ว !
อะไรคุณก็....
(พูดต่อ) ตอนกลางคืนเที่ยวฉลองอย่างสํามะเลเทเมานอกบ้าน... ประพฤติ
ชัว่ ร้ายต่อภรรยา...
Comme tuteur... je dois prévoir certaines éventualités... fâcheuses...
Lesquelles ?
Par exemple... la prodigalité... MM. les militaires sont sujets à caution.
piqué. Laissons les militaires, je vous prie...
à part. Ca vient ! (Haut.) Il y a encore l'incapacité dans la gestion,
l'inconduite, l'infidélité du mari...
Oh !

Horace
Il brise une plume.
Désambois
à part. Ca vient !
Madame de Guy Mais, monsieur...
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continuant. Les nuits passées dans l'orgie... hors du domicile conjugal,
les mauvais traitements...
(Labiche, 1991: 750)

จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บบทบาทของนายดิ ศ ฉมั ง คิ ด กับ
Désambois (เดซอมบัวส์ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นตัวละครที่แสดง
พฤติกรรมไม่เหมาะสม อันทําให้ตวั ละครอื่นเข้าใจผิดกันจนเป็ นปมปัญหาของเรื่ อง
3.4.1.3 คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ กับ Madame de Guy-Robert
(มาดาม เดอ กีย์-โรแบรต์ )
ตัวละครทั้งสองเป็ นป้ าของนายทหารละหญิงสาว ที่คาดหวังให้
หลานทั้งสองแต่งงานกัน ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) มีวิจารณญาณ
คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ กับ Madame de Guy-Robert
(มาดาม เดอ กีย์-โรแบรต์ ) เป็ นตัวละครที่ใช้วิจารณญาในการเชื่อสิ่ งที่ได้ยนิ หรื อได้ฟังมา ดังที่เมื่อ
ได้ทราบจากครู ว่านายทหารเป็ นคนเจ้าชู ้ เธอจึ งสอบถามคนรั บใช้เกี่ ยวกับพฤติกรรมเจ้าชู ้ของ
นายทหารก่อนี่จะตามที่ครู บอกทันที บทบาทดังกล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
คุณหญิงเขียว
จอน
คุณหญิงเขียว

(2)
มาดาม เดอ กีย ์
บัปติ๊ส
มาดาม เดอ กีย ์

นี่ แน่ ะจอน เจ้าก็ได้อยู่กบั ข้ามานานแล้ว และข้าก็ได้เลี้ ยงดูอย่างดี ไม่ ใช่
หรื อ ?
ขอรับ
ถ้าเช่นนั้นข้าจะถามอะไรขอให้ตอบจริ ง ๆ หน่อย เมื่อวานซื นนี้ เจ้าได้เห็น
คุณรัตน์ออกไปจากบ้านนี้พร้อมกับแบนหรื อ ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 221)
ใช่ มานี่ บัป ติ๊ ส แกรั บ ใช้ช้ ัน มานานแล้ว เป็ นคนซื่ อ ทํา งานอุ ทิ ศ ตน
กับฉัน...
โอ้ ! ครับคุณผูห้ ญิง
ตอบมาตรง ๆ... จริ งไหมที่แกเห็นหลานชายของฉันออกไปกับคนรับใช้ที่
ถืออาวุธเมื่อวานซื นนี้ ?...
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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) รักและห่ วงใยหลาน
คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ กับ Madame de Guy-Robert
(มาดาม เดอ กีย์-โรแบรต์ ) เป็ นตัวละครที่แสดงให้เห็นว่ามีความรักและความห่ วงใยต่อนายทหาร
และหญิงสาว ซึ่งเป็ นหลานของตนเอง ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
คุณหญิงเขียว

(2)
มาดาม เดอ กีย ์

ผูท้ ี่ จ ะเป็ นสามี แ ม่ วิไลนั้น ดิ ฉันไม่ ตอ้ งการอะไรยิ่งไปกว่าที่ จ ะให้เลี้ ยง
หล่อนได้เป็ นสุ ข - - - เป็ นแน่ ทีเดียว การที่หลานสาวดิฉันจะต้องไปเสี ย
จากดิฉันคงจะทําให้ดิฉันหว้าเหว่มาก แต่ในเวลานี้ พ่อรัตน์ หลานชายได้
กลับมาอยูด่ ว้ ยแล้ว ก็เห็นจะพอค่อยยังชัว่
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 171-172)
ดิ ฉันขอเพียงอย่างเดี ยวคือให้ผูท้ ี่ จะมาเป็ นสามี ของลูซีลต้องทําให้เธอมี
ความสุ ข... แน่ นอนมันโหดร้ายมากที่พรากเธอไปจากฉัน แต่เนื่ องจาก
โอราซกลับมาจากการเป็ นทหารแล้ว ฉันจะไม่ได้อยูค่ นเดียว

(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) เกรงใจและคานึงถึงความรู้ สึกของผู้อนื่
คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ กับ Madame de Guy-Robert
(มาดาม เดอ กีย์-โรแบรต์ ) เป็ นตัวละครที่แสดงคํานึ งถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ดังที่เธอไม่กล้าเขียน
จดหมายไปบอกครู เรื่ องยกเลิกการแต่งงานของนักวิชาการกับหญิงสาว ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
วิไล
คุณหญิงเขียว
วิไล
คุณหญิงเขียว
(2)
มาดาม เดอ กีย ์
ลูซีล
มาดาม เดอ กีย ์
(3)
Madame de Guy
Lucile
Madame de Guy

ดิฉนั หนักใจเรื่ องนายชาญคํานวณนัน่ แน่ะ ถ้าได้เขียนจดหมายบอกให้รู้ตวั
ตามที่ตกลงกันไว้กจ็ ะดี
ป้ าก็ต้ งั ใจจะเขียน แต่หล่อนก็รู้อยูแ่ ล้วว่าเป็ นการยากปานใด
จริ ง ค่ ะ ! เราได้ล งมื อเขี ย นแล้ว ถึ ง ๖ ฉบับ แต่ เขี ยนไม่ ได้ตลอดเลยสั ก
ฉบับเดียว
ยากมาก ! ป้ าไม่ใคร่ ชอบให้คนได้ความเดือดร้อนเลย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 196)
เรายังไม่ได้ลงมือเขียนจดหมายเลย
แต่เราเขียนตั้ง 6 ฉบับแล้ว...
มันเขียนยากมาก... ป้ าไม่ชอบทําให้คนเดือดร้อนเลย...
Nous n'avons jamais pu parvenir à rédiger notre lettre.
Et pourtant nous en avons commencé six...
C'est très difficile... Moi, je n'aime pas à faire de la peine aux gens...
(Labiche, 1991: 740)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของคุณหญิงเขียว ประดิษฐ
ราชการ กับ Madame de Guy-Robert (มาดาม เดอ กีย์-โรแบรต์ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดง
บทบาทเดียวกัน คือ เป็ นตัวละครที่มีบทบาทสมกับเป็ นผูอ้ าวุโสหรื อผูใ้ หญ่ที่มีวิจารณญาณ ส่ งผล
ให้ได้ทราบความจริ ง จึงทําให้สามารถสามารถแก้ไขปัญหาหรื อความขัดแย้งของเรื่ องได้
3.4.1.4 วิไล กับ Licile (ลูซีล)
ตัวละครทั้งสองเป็ นหญิงสาวที่มาพักอาศัยกับป้ าและตกหลุมรัก
นายทหาร ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
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1) เชื่อคนง่ าย
วิไล กับ Licile (ลูซีล) เป็ นตัวละครที่เชื่ อคนง่าย ดังเห็นได้จาก
การเชื่ อ ในคํา โกหกของครู ว่า นายทหารเป็ นคนเจ้า ชู ้ โดยรู ้ จ ัก ไม่ ใ ช้วิจ ารณญาณก่ อนที่ จ ะเชื่ อ
ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
วิไล
ดิศ

(2)
ลูซีล
เดซอมบัวส์
(3)
Lucile
Désambois

ดิฉนั ไม่นึกเลยว่าพี่รัตน์จะตีสองหน้าได้เช่นนี้ !
ฉันไม่เห็นอัศจรรย์เลย เป็ นธรรมดาทหารไปถึงที่ไหนได้เมียที่นน่ั เพราะ
มีผหู้ ญิงอยูม่ ากที่หลงรักรู ปนอกและเครื่ องแต่งตัว !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 222)
คุณป้ า เป็ นการเสื่ อมเกี ยรติมากนะคะ ! ดวลกันวันเดียวกันที่โอราซมา
ขอดิฉนั แต่งงาน !
ผมไม่แปลกใจเลย... สถิติบอกเราว่าจากจํานวนทหารที่แต่งงานแล้วหนึ่ ง
หมื่นห้าพันคน... (สังเกตดูโอราซ) เออ ! คนนี้ดว้ ย
Eh bien, ma tante, c'est indigne! le jour même où il venait de vous
demander ma main !
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) เอาแต่ ใจตนเอง
วิไล กับ Licile (ลูซีล) เป็ นตัวละครที่แสดงลักษณะนิสัยเอาแต่ใจ
ตนเอง ดัง ที่ เ ธอคะยั้น คะยอให้ ผูเ้ ป็ นป้ ารี บ เขี ย นจดหมายเพื่ อ ยกเลิ ก การแต่ ง งานของเธอกับ
นักวิชาการ โดยเธอเองก็กระตือรื อร้นที่จะช่วยคิดหาเหตุผลเพื่อการปฏิเสธ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
วิไล
รัตน์
คุณหญิงเขียว
รัตน์
วิไล

ควรจะรี บมีจดหมายไปบอกนายชาญคํานวณ—
ที่ตะพานเหล็ก
ก็แต่วา่ - - เขียนเถอะขอรับ !
เขียนเถอะค่ะ !
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คุณหญิงเขียว
วิไล
รัตน์
คุณหญิงเขียว
วิไล
รัตน์
วิไล

(2)
ลูซีล
โอราซ
มาดาม เดอ กีย ์
โอราซ
ลูซีล
แบร์กนารด์
โอราซ
มาดาม เดอ กีย ์
ลูซีล
โอราซ
มาดาม เดอ กีย ์
ลูซีล
(3)
Lucile
Horace
Madame de Guy
Horace
Lucile
Bernard
Horace
Madame de Guy
Lucile

จะเขียนว่ากระไรล่ะ ! ออกจะยาก ๆ
บอกไปว่าดิฉนั อายุยงั น้อยเกินที่จะแต่งงาน - กับนายชาญคํานวณ !
ยากมากอยูน่ ะหลาน !
ดิ ฉันจะช่ วย - - - ต้องแต่งให้เพราที เดี ยว ! มาเถอะค่ะ ! (จูงป้ าไปที่ โต๊ะ
เขียนหนังสื อ) คุณพี่มาช่วยด้วยไม่ได้หรื อ ?
พี่มีธุระจะต้องรี บไปรายงานตัวตามระเบียบ จะต้องเลยไปธุระที่อื่นอีกด้วย
ลาก่อนนะ (เข้าโรงทางขวา)
เริ่ มเขียนเถอะคุณป้ า ! ดิฉันจะบอกให้ - - - แจ้งความมายังนายติ่ง ชาญ
คํานวณทราบ - - (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 194-195)
ควรรี บเขียนจดหมายไปบอกนายมาจิ๊ส...
ที่สะพานปงต์-เนิร์ฟ !
แต่วา่ ...
โธ่ ! คุณป้ าครับ !...
โธ่ ! คุณป้ าขา !...
(ยืนอยูด่ า้ นใน) ผูก้ องครับ พร้อมแล้วครับ !
ดีมาก ! เตรี ยมตัวนะ !
เขียน ! บอกให้เขียน ! จะเขียนว่าอะไรล่ะ ! ?...
คุณป้ าบอกเขาไปว่าดิฉนั ยังอายุนอ้ ยเกินที่จะแต่งงาน...
กับเขา !...
ยากอยูน่ ะหลาน !...
ดิฉนั จะช่วย... เราจะแต่งให้เพราะที่สุด...
Il faut vite écrire à M. Magis.
Sur le Pont-Neuf !
Mais c'est que...
Oh ! ma petite tante !...
Oh ! ma petite tante !...
qui est resté au fond. Mon capitaine, c'est prêt !
C'est bien ! Un instant !
Ecrire ! c'est bientôt dit !... Mais qu'est-ce que je vais lui dire ! ?...
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) เป็ นตัวละครที่แสดงพฤติกรรมพูดจา
ประชดประชันด้วยความไม่พอใจ ดังที่ได้ประชดประชันนักวิชาการว่ามีความรู ้ในเรื่ องที่คนทัว่ ไป
ไม่สนใจ เพราะเป็ นเรื่ องที่ไม่มีประโยชน์ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ติ่ง

รัตน์
ติ่ง
ดิศ
รัตน์
ติ่ง
รัตน์
ดิศ
คุณหญิงเขียว
วิไล
(2)
มาจิ๊ส
โอราซ
มาจิ๊ส

เพลี้ย - - - ตัวสัตว์ที่กินข้าว ทําให้ขา้ วในนาเสี ย ได้มาก ๆ - - - นั่นแหละ
สมาคมของผมได้ค าํ นวณดู ไ ด้ค วามว่า ตัว เพลี้ ย ๑๒ ตัว อาจที่ จ ะเกิ ด
พืชพันธุ์ได้ถึงเจ็ดหมื่นห้าพันตัวในเจ็ดนาที
แม่เจ้าโว้ย !
ต่างว่าตัวหนึ่ ง กิ นข้าวปี ละสามเมล็ด ก็แปลว่าทั้งหมดนั้นรวมกันกิ นถึ ง
สองแสนสองหมื่นห้าพันเมล็ด - - น่ าอัศ จรรย์เหลื อ เกิ น ! (ควักสมุ ดพก) ขอจดหน่ อย - - - สองแสนสอง
หมื่นห้าพันเมล็ด - - - (จด)
ก็แล้วได้คิดวิธีที่จะทําลายตัวเพลี้ยนัน่ บ้างหรื อเปล่า ?
หามิได้ ! --- นัน่ ไม่ใช่กิจของผม
อ้าว ! ถ้าเช่นนั้นเสี ยเวลานัง่ คํานวณอยูท่ าํ ไม ?
(พูดกับคนดู) ทหารไม่ตอ้ งนึ กอะไรนอกจากการทําลายล้างผลาญเท่านั้น
ไม่ได้ทาํ ลายคนก็ตอ้ งทําลายสัตว์ !
(พูดเบา ๆ กับวิไล) ที่จริ งความรู้เขามากนะ
จริ งเจ้าคะ เขารู้อะไร ๆ ที่ไม่เห็นมีใครรู้และไม่มีใครต้องการรู้ดว้ ย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 185-186)
ใช่ครับคุณผูห้ ญิง เราดีใจที่ได้คน้ พบว่าตัวเพลี้ย 12 ตัวที่อยูใ่ นเมล็ดข้าว
สาลี มันแพร่ พนั ธุ์ได้ถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นตัวภายในเวลา 7 นาที
โอ้โฮ !
แต่ ล ะตัว กิ น ข้า วสาลี 3 เมล็ด ต่ อ ปี รวมเป็ นสองแสนสองหมื่ น ห้ า พัน
เมล็ด...
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เดซอมบัวส์
โอราซ
มาจิ๊ส
โอราซ
เดซอมบัวส์
มาดาม เดอ กีย ์
ลูซีล
(3)
Magis

(มึนงง) น่าอัศจรรย์เหลือเกิน ! (หยิบสมุดออกมาจด) ขอจดหน่อย... สอง
แสนสองหมื่นห้าพันเมล็ด...
(พูดกับมาจิส) แล้วคุณได้พบวิธีการทําลายตัวเพลี้ยของคุณไหม ?...
โอ้ ! ไม่... นัน่ ไม่ใช่เรื่ องของผม...
อ้าว แล้วยังไง...
(พูดกับคนดู) พวกทหารนี่นึกแต่จะทําลายล้างเท่านั้น !
(พูดเบา ๆ กับลูซีล) เขาเป็ นคนมีความรู้มากนะ !
(พูดเบา ๆ เช่นกัน) ใช่ค่ะ เขารู้เรื่ องที่คนอื่นไม่รู้...

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)

จากการศึ กษาเปรี ย บเที ย บบทบาทของวิไล กับ Lucile (ลูซีล)
พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของหญิงสาวที่อ่อนเยาว์ จนส่ งผล
ต่อการสร้างปั ญหาให้เกิดจนเกือบตัดสิ นใจผิดพลาด
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บบทบาทของตัว ละครสํ า คัญ ที่ ป รากฏใน
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes
Vivacités du Capitaine Tic ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรักษา
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บทบาทของตัวละครสําคัญในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดเรื่ องวิไลเลือกคู่ ให้เหมือนกับบทบาท
ของตัวละครสําคัญที่ปรากฏในบทละครบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
3.5
ตั ว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งตบตาและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
ตัว ละครที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ องตบตาและ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux แสดงให้เห็นดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 11 แสดงตั ว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งตบตาและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตบตา
ตบตา
La Poudre aux
La Poudre aux
Yeux
Yeux
ภรรยา
Femme de
1 นางปลัง่ วิมะโลสถ
Blanche
หมอคํา วิมะโลสถ
Malingear
(บล็องช์)
ภรรยาของ
มาแล็งเชียร์
2
หมอคา วิมะโลสถ แพทย์ที่ไม่มีใคร
Malingear
รักษา
(มาแล็งเชียร์)
ภรรยา
Femme de Ratinois
3
นางผ่ อง
Constance
นายรอด รตินนั ทน์
ภรรยาของราตินวั ส์
(กงสต็องซ์)
รตินันทน์
พ่อค้าจันอับ
4
นายรอด
Ratinois
(ราตินวั ส์)
รตินันทน์
พ่อค้าฟื น
5
นายคง สง่ าสิน
Robert
(โรแบรต์)
บุตร นายรอด
6
นายฤกษ์
Frédéric
รตินนั ทน์
(เฟรเดริ ก)
รตินันทน์
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ตารางที่ 11 แสดงตั ว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งตบตาและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux (ต่ อ)
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตบตา
ตบตา
La Poudre aux
La Poudre aux
Yeux
Yeux
ลูกสาวหมอคํา
Fille de Malingear
7
นางสาวมณี
Emmeline
วิมะโลสถ
ลูกสาวของ
(แอมเมอลีน)
วิมะโลสถ
มาแล็งเชียร์
หัวหน้าบ๋ อย
8
นายซุ่นฮั้ว
Un maître
เซ็นตรัลโฮเต็ล
เตียวกุล
D’hôtel
(หัวหน้าพนักงาน
ของโรงแรม)
สาวใช้ของ
Femme de chamber
9
นางสาวเล็ก
Alexandrine
นางปลัง่ วิมะโลสถ (อเล็กซองดรี น)
de madame
Malingear
แม่บา้ นของ
มาแล็งเชียร์
สาวใช้ของ
Femme de chamber
10
นางสาวอยู่
Joséphine
นางผ่อง รตินนั ทน์
de Madame Ratinois
(โชเซฟี น)
แม่บา้ นของราตินวั ส์
คนเก็บเงินของ
11
นายเฟื่ อง
Un Tapissier
ห้างซิมสัน
(พ่อค้าเครื่ องเรื อน)
บุ๋นประเสริฐ
แขกยาม
12
รัณชิต สิงห์
Un chasseur
en livrée
(คนรับใช้ที่สวม
เครื่ องแบบ)
คนใช้
13
นายทอง
Un domestique
(คนรับใช้)
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ตารางที่ 11 แสดงตั ว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งตบตาและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux (ต่ อ)
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตบตา
ตบตา
La Poudre aux
La Poudre aux
Yeux
Yeux
Cuisinière de
14
Sophie
Malingear
(โซฟี )
แม่ครัวของ
มาแล็งเชียร์
15
Un petit nègre
(คนนิโกร)
จากตารางข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่าพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ องตบตา
ปรากฏตัวละครจํานวน 13 ตัว แต่บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux
ปรากฏตัวละคร 15 ตัว โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงตัดตัวละคร “Sophie” ซึ่ ง
เป็ นแม่ครัวประจําครอบครัวของนายมาแล็งเชียร์ และทรงตัด “Un petit nègre” ซึ่งเป็ นคนนิโกร
ออกไป ทั้งนี้ สาเหตุที่พระองค์ทรงตัดตัวละคร “Sophie” เป็ นเพราะทรงเห็นว่าการให้ครอบครัว
รตินันทน์ส่ังอาหารจากโรงแรมมาเลี้ยงต้อนรับครอบครัววิมะโลสถ น่ าจะสมเหตุสมผลต่อการ
ตบตามากกว่าการให้แม่ครัวประจําบ้านประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงต้อนรับ นอกจากนี้ การทรงตัด
“Un petit nègre” ซึ่ งเป็ นคนนิ โกรที่มาคอยตะโกนบอกเจ้าภาพว่าครอบครัวฝ่ ายแขกที่มาเยือน
มาถึงบ้านแล้ว อาจเป็ นเพราะทรงเห็นว่าการตะโกนบอกลักษณะนี้ เป็ นธรรมเนี ยมของชนชั้นสู ง
ในสั ง คมตะวัน ตก แต่ ใ นสั ง คมไทยนั้ น ไม่ มี ก ารรั บ ธรรมเนี ย มตะวัน ตกลัก ษณะนี้ เข้า มาใช้
และที่สาํ คัญตัวละครทั้งสองตัวนี้ เป็ นตัวละครรองที่ไม่มีบทบาทต่อการดําเนินเรื่ องมากนัก เมื่อตัด
ตัวละครเหล่านี้ออกไปจะช่วยส่ งผลให้การดําเนินเรื่ องกระชับมากขึ้น
ด้านกลวิธีการตั้งชื่ อตัว ละครพบว่าชื่ อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องตบตา สามารถจัดอยูใ่ นกลวิธีต้ งั ชื่อ 4 กลวิธี ดังนี้
1.) การตั้งชื่อใหม่ ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธีน้ ี ได้แก่ นางปลัง่ วิมะโลสถ หมอ
ค า วิ ม ะโลสถ นายคง สง่ า สิ น นายซุ่ น ฮั้ ว เตี ย วกุ ล นางสาวอยู่ นายเฟื่ อง บุ๋ น ประเสริ ฐ
รั ณชิ ต สิ งห์ และนายทอง ทั้งนี้ นางปลั่ง วิมะโลสถ หมอคา วิมะโลสถ นายคง สง่ าสิ น และ
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นางสาวอยู่ จัดอยู่ในกลวิธีการตั้งชื่ อใหม่โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสปรากฏชื่ อ
ตัวละคร ส่ วนนายซุ่ นฮั้ว เตียวกุล นายเฟื่ อง บุ๋นประเสริฐ รัณชิ ต สิ งห์ และนายทอง จัดอยูใ่ น
กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสปรากฏชื่ออาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
2.) การตั้งชื่อโดยยึดเค้ าเสี ยงเดิมของชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธีน้ ี ได้แก่
นางผ่ อง รตินันทน์ ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /a/ ที่มี /n/ เป็ น
ตัวสะกด จากชื่อ Constance (กงสต็องซ์) ที่ปรากฏเป็ นที่ปรากฏเป็ นเสี ยงสระและเสี ยงตัวสะกดใน
พยางค์ที่สามนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ร/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นใน
พยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงที่เกิดจากฐานกรณ์
เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก นอกจากนี้ เสี ยง /t/ จากชื่อ Horace Tic (โอราซ ติ๊ก) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยง
พยัญชนะต้นในพยางค์แรกของนามสกุลนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยงสระ (ออ) ที่
มีเสี ยงตัวสะกด /ง/ ในภาษาไทย ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงสระและเสี ยงตัวสะกดในพยางค์ที่สองของชื่อ
ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
นายรอด รตินันทน์ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /r/ จากชื่อ Ratinois
(ราตินวั ส์) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับ
เสี ยง /ร/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัว โดยเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก
นายฤกษ์ รตินันทน์ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /r/ จากชื่อ Frédéric
(เฟรเดริ ก) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์สามนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะออกเสี ยงคล้ายกับ
เสี ยง /ฤ/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละคร
พูดชวนหัว ทั้งนี้ เสี ยง /ฤ/ กับเสี ยง /ร/ ของภาษาไทยนั้นจะเป็ นเสี ยงที่คล้ายกัน โดยเกิดจากฐาน
กรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก
นางสาวมณี วิมะโลสถ ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /m/ จากชื่ อ
Emmeline (แอมเมอลีน) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์ที่สองนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะ
เป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ม/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราช
นิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงนาสิ กเหมือนกันและเกิ ดจากฐานกรณ์เดี ยวกันคือฐาน
ริ มฝี ปาก
นางสาวเล็ก ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /l/ จากชื่อ Alexandrine
(อเล็กซองดรี น) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์ที่สองนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยง
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เดียวกับเสี ยง /ล/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงข้างลิ้นเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก
3.) การตั้งชื่ อที่บ่งบอกอาชี พ ยศ หรือตาแหน่ งของตัวละคร ชื่อที่จดั อยู่
ในกลวิธีน้ ี ได้แก่ หมอคา วิมะโลสถ ซึ่ งจะเห็นได้ว่าชื่อตัวละครมีคาํ ว่า “หมอ” ที่หมายถึงอาชีพ
แพทย์ เป็ นคําที่บ่งบอกอาชีพของตัวละคร ทั้งนี้ Malingear (มาแล็งเชียร์ ) ซึ่งเป็ นชื่อตัวละครใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่อที่ไม่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
4.) การตั้งชื่อจากลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธี
นี้ ได้แก่ นายคง สง่ าสิ น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็ นชื่อตัวละครที่มีคาํ แสดงความเกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัย
และพฤติกรรมของตัวละครคือคําว่า “สง่าสิ น” โดยนายคง สง่าสิ น เป็ นตัวละครที่มีทรัพย์สินเงิน
ทองแต่ปฏิบตั ิตนเหมือนคนที่ไม่ค่อยมีทรัพย์สิน จนทุกคนเชื่อเช่นนั้น และเขาได้ให้ทรัพย์สินแก่
หลานที่กาํ ลังจะแต่งงานเพื่อใช้เป็ นทุนในการตั้งต้นชีวิตคู่
3.5.1 บทบาทของตัวละคร
เมื่ อพิจ ารณาตารางแสดงตัว ละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว เรื่ อง
ตบตาและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบ
ตัวละครที่มีความสัมพันธ์กบั โครงเรื่ องและแก่นเรื่ อง จํานวน 5 ตัวละคร ได้แก่ นางปลัง่ วิมะโลสถ
หรื อ Blanche (บล็องช์) หมอคํา วิมะโลสถ หรื อ Malingear (มาแล็งเชี ยร์ ) นางผ่อง รตินันทน์
หรื อ Constance (กงสต็องซ์) นายรอด รตินนั ทน์ หรื อ Ratinois (ราตินวั ส์) และนายคง สง่าสิ น
หรื อ Robert (โรแบรต์) ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทบาทของตัวละคร ผูว้ ิจยั พบว่าตัวละครแต่ละตัว
ต่างแสดงบทบาท พฤติกรรม และลักษณะนิสยั ในลักษณะเดียวกัน ดังนี้
3.5.1.1 นางปลัง่ วิมะโลสถ กับ Blanche (บล็องช์ )
ตัว ละครทั้ง สองเป็ นมารดาของฝ่ ายหญิ ง ที่ ว างแผนตบตา
ครอบครัวฝ่ ายชายเรื่ องฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) ไม่ ซื่อสั ตย์
นางปลัง่ วิมะโลสถ กับ Blanche (บล็องช์ ) เป็ นตัวละครที่มีนิสัย
ไม่ซื่อสัตย์ ดังที่ได้นาํ นําให้สามีซ่ ึ งเป็ นหมอ พยายามรักษาอาการป่ วยด้วยการรักษาให้หายช้าหรื อ
การวินิจฉัยที่ผดิ โรค เพื่อให้ได้ค่ารักษาที่มากขึ้น บทบาทดังกล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
ปลัง่

หมอคํา
ปลัง่

หมอคํา
(2)
นางมาแล็งเชียร์

มาแล็งเชียร์
นางมาแล็งเชียร์

ก็นั่นนะสิ คะ คุณหลวงนครได้กลืนเข็มเข้า ไปเล่มหนึ่ ง ข้อนี้ ไม่มีขอ้
สงสัยคุ ณไปรั กษาอยู่ ๑๕ วัน...... นั่นก็เป็ นการดี อยู่แล้ว แต่อยู่ดี ๆ
วันหนึ่ งคุณไพล่ไปบอกเขาซื่ อ ๆ ว่า “คุณหลวงขอรับ, ผมแลไม่เห็น
เลยว่าคุณเป็ นอะไรแน่”
ก็ฉนั แลไม่เห็นจริ ง ๆ จะให้ฉนั บอกว่ากระไรล่ะ ?
ถ้าไม่รู้ว่าเป็ นอะไร ก็ตอ้ งบอกว่า “เป็ นเพราะเส้นประสาท” จึ งจะดู
เข้าที สมัยนี้ อะไร ๆ ก็ซัดเส้นประสาทได้ท้ งั นั้น พุทโธ่ ถ้าดิ ฉันเป็ น
หมอละก็......
หล่อนก็เห็นจะหากินได้ดีพอใจ ฉันยอมเทียว (หัวเราะ)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 53-54)
เขากลืนเข้มเข้าไปเล่มหนึ่ ง ข้อนี้ ไม่ตอ้ งสงสัย... คุณไปรักษาเขา 15
วัน... ซึ่ งดีมาก !... แต่เช้าวันหนึ่ งคุณไปบอกเขาว่า “คุณดูบูรก์ ผมไม่
เข้าใจเลยว่าคุณเป็ นโรคอะไรแน่”
อ้าว !... ก็ฉนั ไม่รู้จริ ง ๆ นี่ !...
ถ้าไม่รู้ก็บอกว่า... “เป็ นเพราะเส้นประสาท” อ้า ! นี่ถา้ ฉันเป็ นหมอละ
ก็ !...
เธอมีเล่ห์เหลี่ยมดีทีเดียว !...

มาแล็งเชียร์
(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 กับ Blanche (บล็องช์ ) เป็ นตัวละครที่แสดง
ลักษณะนิ สัยโกหกหลอกลวง ซึ่ งปรากฏหลายตอนด้วยกัน ดังเช่นที่โกหกครอบครัวฝ่ ายชายหนุ่ม
ว่าลูกสาวของตนเรี ยนดนตรี กบั ผูม้ ีชื่อเสี ยงด้าน ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
ผ่อง
ปลัง่
ผ่อง
ปลัง่
หมอคํา
ผ่อง
(2)
นางราตินวั ส์
นางมาแล็งเชียร์
นางราตินวั ส์

(พูดกับปลัง่ ) บุตรสาวคุณใช่ไหม ?
ค่ะ ลูกสาวดิฉนั
ดีดหี บเพลงเป็ นด้วย ดีมาก
เป็ นศิษย์ครู ฝรั่ง....ชื่อ มิสเตอร์อะไร ดิฉนั ก็จาํ ชื่อไม่ได้
(พูดกับคนดู) เอ๊ะ เล่นกันท่าไรนี่
(พูดกับคนดู) ดูอยูข่ า้ งจะมัง่ มีมาก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 74-75)
(พูดกับนางมาแล็งเชียร์) ลูกสาวของคุณใช่ไหม ?...
ค่ะ คุณผูห้ ญิง
(พูดป้ อง) เฟรเดริ กมีเหตุผลนะ... เธอดีมาก ! (พูดเสี ยงดัง) เธอเป็ น
นักดนตรี ดว้ ย
เป็ นลูกศิษย์ของนายดูเปซ์
(พูดป้ อง ประหลาดใจ) เอ๊ะ !...
อ้า !... นายดูเปซ์เป็ นครู สอนหรื อ ?...
พวกเรากําลังคอยเขาอยู่

นางมาแล็งเชียร์
มาแล็งเชียร์
นางราตินวั ส์
นางมาแล็งเชียร์
(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) มีความรักและความห่ วงใยต่ อลูก
นางปลัง่ วิมะโลสถ กับ Blanche (บล็องช์ ) เป็ นตัวละครที่รักและ
ห่ วงใยลูก จึ งหาวิธีการโกหกหลอกลวงต่างๆเพื่อช่ วยเหลือลูก แม้จะไม่ใช่ การแสดงความรั กที่
ถูกต้องก็ตาม ดังที่เธอวางแผนการใช้ชีวิตหลังแต่งงานให้กบั ลูก ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
ปลัง่
ผ่อง
ปลัง่
ผ่อง
ปลัง่
ผ่อง
ปลัง่

เรามาลองพูดกันถึงกิจการบ้านช่องขอลูกเราบ้างหรื อคะ ?
ก็ดีเหมือนกัน
ก่อนอื่นต้องหาเรื อนให้อยู่
อยูท่ ี่ในบ้านคุณก็ได้ ดิฉนั ไม่รังเกียจเลย
ดิฉันกลัวพ่อฤกษ์จะไม่พอใจ ผูช้ ายบางคนมักไม่ชอบอยูบ่ า้ นพ่อตาแม่ยาย
ให้อยูบ่ า้ นคุณก็แล้วกัน นางหนูของดิฉนั คงไม่รังเกียจเลย
ไม่ดีดอกค่ะ แม่มณี อาจจะรู้สึกไม่ใคร่ สะดวกใจ
ถ้าเช่นนั้น ก็ตอ้ งเช่าบ้านให้เขาอยู่ สักสามพันบาทต่อปี ก็พอหาบ้านได้ดี ๆ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 130-131)

(2)
นางมาแล็งเชียร์
นางราตินวั ส์
นางมาแล็งเชียร์
นางราตินวั ส์
นางมาแล็งเชียร์
นางราตินวั ส์
นางมาแล็งเชียร์
(ทั้งคู่นงั่ ลง)
นางราตินวั ส์
(3)
Madame Malingear
Madame Ratinois
Madame Malingear
Madame Ratinois
Madame Malingear
Madame Ratinois
Madame Malingear
Elles s'asseyent.
Madame Ratinois

เรามาพูดกันเรื่ องกิจการบ้านช่องของลูกเราบ้างดีไหมคะ ?...
โอ้ ! ก็ดีเหมือนกัน
ตั้งแต่พรุ่ งนี้ เราต้องหาอพาร์ทเมนต์ให้อยู่
อยูช่ ้ นั ตรงกลางระหว่างชั้นแรกกับชั้นล่างด้วยไหม ?
โอ้ ! ชั้นตรงกลางนั้นมันตํ่าไป... ควรเป็ นชั้นสอง
มันสูงไปนะ ชั้นสอง
งั้นชั้นหนึ่งไหม ?... ราคาประมาณห้าถึงหกพันฟรังก์
เอาเป็ นว่าหกพันฟรังก์ดีกว่า
Voulez-vous que nous causions un peu de leur petite installation ?...
Oh ! bien volontiers.
Dès demain, nous leur chercherons un appartement.
Un entresol ?
Oh ! c'est bien bas, un entresol... Un second.
C'est bien haut, un second.
Alors un premier ?... C'est une affaire de cinq à six mille francs.
Mettons six mille francs.
(Labiche, 1991: 837)
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จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของนางปลั่ง วิมะโลสถ กับ
Blanche (บล็องช์ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นตัวละครที่แสดงบทบาท
ของการเป็ นผูท้ ี่ตบตาในเรื่ องฐานะของตนเอง อันทําให้เกิดปมปัญหาหรื อความขัดแย้งในเรื่ อง
3.5.1.2 หมอคา วิมะโลสถ กับ Malingear (มาแล็งเชียร์ )
ตัวละครทั้งสองเป็ นบิดาของฝ่ ายหญิงสาว ที่ร่วมมือกับภรรยา
ตบตาครอบครัวฝ่ ายชายหนุ่มเรื่ องฐานะของครอบครัว ทั้งนี้ ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ
ดังนี้
1) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
หมอคา วิมะโลสถ กับ Malingear (มาแล็งเชียร์ ) เป็ นตัวละครที่
แสดงให้เห็นว่ามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ดังที่เขาปฏิเสธข้อเสนอของภรรยาว่าควรที่จะรักษาผูป้ ่ วย
ด้วยการโกหกหลอกลวงว่าต้องใช้เวลาในการรักษานาน แม้วา่ ความจริ งแล้วผูป้ ่ วยคนนั้นจะไม่ได้มี
อาการป่ วยแต่อย่างใด เพื่อให้ได้เงินค่ารักษาที่มากขึ้น ดังปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ปลัง่

หมอคํา
ปลัง่

หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา

คือเช่ นนี้ เป็ นต้น เมื่ อไรเคราะห์ดีมีคนไข้ให้ตรวจอาการ คุณก็ไปพูดตัด
ประโยชน์ตวั เองเสี ยทุกครั้ง คุณมักพูดเสี ยว่า “ไม่มีอะไรมากมายนัก อีก
สองสามวันก็หาย”
ก็จะไปทําให้คนไข้ตกใจเป็ นประโยชน์อะไร ?
ท่าทางที่คุณวางถ้อยคําที่คุณพูด ทําให้รู้สึกว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรยิ่งไป
กว่ารักษาแผลยุงกัด หรื อรักษาหนังเปื่ อยนิ ดหน่ อยเท่านั้น ดิฉันเคยเห็น
หมอหลายคน ที่เป็ นคนมีชื่อเสี ยง มีผนู้ ิ ยมมาก เขาประพฤติคนละอย่าง
กับคุณทีเดี ยว เมื่ อไปตรวจอาการคนไข้ เขาไม่ได้ต้ งั ใจไปรั กษาให้หาย
ภายในสองวันเป็ นอันขาด เขามักจะบอกทันที่ ว่า “การรั กษาจะต้องกิ น
เวลานาน, นาน มาก” แล้วก็เรี ยกหมออีกคนหนึ่ง ไปปรึ กษากัน
ก็เป็ นประโยชน์อะไรละ ?
เป็ นการเอื้อเฟื้ อแก่เพื่อนแพทย์ ซึ่ งเขาจะต้องทําตอบแทนเราในวันอื่นน่ ะ
ซิ คะ นี่แหละเป็ นวิธีที่จะมีคนมาหามาก ๆ
ฉันทําอย่างนั้นไม่ได้ ตะขิดตะขวงใจนัก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 52-53)
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(2)
นางมาแล็งเชียร์
มาแล็งเชียร์
นางมาแล็งเชียร์

มาแล็งเชียร์
นางมาแล็งเชียร์

ถ้าเกิ ดว่ามี คนไข้มาหาคุณ คุณทําให้เขาสบายใจโดยบอกว่า “ไม่ มี
อะไรมาก อีกสองสามวันก็หาย”
ทําให้คนไข้ตกใจไปทําไม ?
การที่คุณพูดเช่นนั้น มันเหมือนกับว่าคุณรักษาแผลยุงกัดหรื อรักษา
ผิ ว หนัง เปื่ อยนิ ด หน่ อ ยเท่ า นั้น !... ฉั น เคยเห็ น หมอหลายคนที่ มี
ชื่ อเสี ยง... เมื่ อตรวจคนไข้ เขาไม่ ได้ตรวจแค่สองวัน เขารี บบอก
คนไข้ทนั ทีว่า “ต้องใช้เวลารักษานาน” แล้วก็เรี ยกหมออีกคนหนึ่ ง
ไปปรึ กษากัน
ก็เป็ นประโยชน์อะไรละ ?...
เป็ นการเอื้ อ เฟื้ อแก่ กัน ซึ่ งเพื่อ นของเขาก็จะตอบแทนเขาสั ปดาห์
ต่อไป... เห็นไหมว่าเขามีคนไข้ได้อย่างไร !
(ลุกขึ้น) ฉันไม่ทาํ อย่างนั้นเด็ดขาด !

มาแล็งเชียร์
(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) ไม่ มั่นใจในตนเอง
หมอคา วิมะโลสถ กับ Malingear (มาแล็งเชียร์ ) เป็ นตัวละครที่
แสดงให้เห็นว่าไม่มีความมัน่ ใจในตนเอง ดังที่ในตอนแรกว่าเขาคิดว่าการโกหกหลอกลวงเป็ นการ
กระทําที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่เมื่อถูกภรรยาพูดจาประชดประชันเพื่อหวังจะให้เขาเห็นด้วยกับ
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การหลอกลวงผูอ้ ื่ น เขาก็สูญเสี ย ความมัน่ ใจในสิ่ งที่ ตนคิด ทั้ง ๆ ที่ เป็ นสิ่ งที่ ถูกต้องเหมาะสม
จนหลงเชื่อตามความคิดที่ไม่ถูกต้องของภรรยา ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ปลัง่
หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา
ปลัง่

หมอคํา
(2)
นางมาแล็งเชียร์
มาแล็งเชียร์
นางมาแล็งเชียร์
มาแล็งเชียร์
นางมาแล็งเชียร์

มาแล็งเชียร์
นางมาแล็งเชียร์
มาแล็งเชียร์

คุณมีสายนาฬิกา ทองคําสายเล็กอยูส่ ายหนึ่งไม่ใช่หรื อ
ทําไมล่ะ ?
มันเล็กจิ๋วนัก คุณออกอาย จึงไม่ใคร่ ใช้
ฉันเห็นมันแบบบางนักต่างหาก
คุณไปหาสายใหม่มาแทน.....สายเขื่องถนัดใจ ทีสายนี้ คุณใส่ อย่างเปิ ดเผย
ลูบคลําไม่หยุด
ก็แล้วอย่างไรล่ะ ?
คุณเที่ยวบอกใคร ๆ เขาหรื อว่าเป็ นสายกะไหล่ ?
ก็ไม่เห็นจําเป็ นอะไรที่จะไปบอกเขาเช่นนี้
ยิง่ กว่านั้น คุณตั้งใจให้คนอื่น ๆ นึกว่าเป็ นทองแท้ดว้ ย จริ งไหม
ก็เขายิง่ นึกว่าเป็ นทองแท้ดว้ ยก็ยง่ิ ดีน่ะสิ
นั้นก็คือตบตาอย่างหนึ่งนัน่ เอง คุณก็ไม่ผิดอะไรกับคนอื่น ๆ นั้นแหละลูก
สาวเราน่ะ มันเปรี ยบเหมือนสายทองเล็กจิ๋ว.... ไม่สง่างดงามจับตา แต่เป็ น
ทองแท้.... เพราะฉะนั้นจึ งไม่มีใครเขาตื่นเต้น.... ในโลกนี้ ทองแท้มนั มี
น้อยนัก เพราะฉะนั้นขอให้ดิฉันมีโอกาสช่วยตบแต่งลูกสาวเราด้วยของที่
เทียมจริ งบ้าง จะได้มีคนชมเหมือนสายนาฬิกาของคุณ ต้องตบตาเขาบ้างสิ
คุณก็
ที่จริ งหล่อนพูดก็ชอบกลอยูบ่ า้ ง (เล็กออกทางซ้าย)
คุณจําสายนาฬิกาทองคําของนาฬิกาคุณได้ไหม ?
จําได้... ทําไม่ล่ะ ?
มันเล็กมาก... คุณอาย... จนคุณเก็บมัน... คุณเก็บไว้ในเสื้ อกัก๊
ของคุณ
ฉันกลัวมันหายต่างหาก
โอ้ ! ไม่ใช่หรอก... คุณไม่อยากให้ใครเห็น !... พอเราเปลี่ยนสาย
ใหม่ใหญ่กว่าเก่า... ทีน้ ี ... คุณลูบคลํามันอย่างเปิ ดเผย... คุณภูมิใจกับ
มันมาก...
บ้าอะไรขนาดนั้น !
คุณบอกใครไหมว่ามันเป็ นสายนาฬิกาปลอม !
(อย่างเร็ ว) ชู่ว !... เงียบไว้ !
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มัน คื อ การตบตา ! ฉั น ก็ ท ํา เหมื อ นคนอื่ น ๆ !... ลู ก สาวคุ ณ ... ก็
เหมื อนกับสายนาฬิ กาทองเล็ก ๆ เส้นนั้น... ดูราบเรี ยบ... ไม่มีใคร
สนใจเธอ... ในโลกนี้ ทองแท้มีนอ้ ยนัก เพราะฉะนั้นขอให้ดิฉันได้มี
โอกาสช่วยตบแต่งลูกสาวเราด้วยของที่เหมือนจริ งบ้าง... จะได้มีคน
ชมเหมือนสายนาฬิกาของคุณ
(พูดป้ อง) ที่หล่อนพูดก็เป็ นความจริ งอยูบ่ า้ ง

มาแล็งเชียร์
(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
หมอคา วิมะโลสถ กับ Malingear (มาแล็งเชียร์ ) เป็ นตัวละครที่
แสดงลักษณะนิ สัยโกหกหลอกลวง ดังที่เขาโกหกเรื่ องฐานะและหน้าตาทางสังคมของครอบครัว
ด้วยการเรี ยกชื่ อคนรั บใช้ตาํ แหน่ งต่าง ๆ ในบ้านและการบอกว่ามีนัดรั บประทานอาหารกับผูม้ ี
ชื่อเสี ยงในสังคม ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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ปลัง่
หมอคํา

(2)
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(พูดเบา ๆ กับผัว) อย่างไร ? เห็นประโยชน์ของการตบตาหรื อยัง ?
(พูด เบา ๆ ตอบเมี ย ) เก่ ง มาก ฉัน ยอมเห็ น ตามหล่ อ นที เ ดี ย ว (พูด ดัง )
แม่ปลัง่ ฉันจะไปส่ งนายรตินันทน์ที่ประตู หล่อนช่ วยบอกหนู เล็กให้ใช้
อ้ายจอนไปสั่งอ้ายจิ๋ วให้เอารถยนต์คนั ปิ ดมาคอยไว้ทีเถอะ ฉันจะต้องไป
กิ น ข้า วกับ เจ้า คุ ณ และคุ ณ หญิ ง ประดิ ษ ฐราชการ - - เชิ ญ ทางนี้ ขอรั บ
(เดินนําออกประตูซา้ ยไป)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 106-107)
(พูดเบา ๆ กับสามี) อย่างไร ? เห็นประโยชน์ของการตบตาหรื อยัง ?...
(พูด เบา ๆ กับ ภรรยา) น่ า ชื่ น ชม ! ฉัน ยอมแล้ว ! (พูด เสี ย งดัง กับ
ภรรยา) นี่ คุณ บอกแม่บา้ นให้ไปบอกคนใช้ ให้ไปบอกคนขับรถม้า
ให้เทียมม้าบรี ยองต์และมี ร์ซา... ฉันจะไปทานอาหารคํ่าที่คฤหาสน์
ท่านดัชเชส !

(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) มีความรักและความห่ วงใยลูก
หมอคา วิมะโลสถ กับ Malingear (มาแล็งเชียร์ ) เป็ นตัวละครที่
แสดงให้เห็นว่ามีความรักและความห่ วงใยต่อลูก ดังเมื่อเขาได้ยนิ คําครหานินทาเรื่ องความสัมพันธ์
ของลูกสาวของเขากับชายหนุ่มที่มาสอนดนตรี ที่บา้ น เขาจึงตัดสิ นปกป้ องชื่อเสี ยงของลูกสาวด้วย
การพูดคุยกับชายหนุ่มเรื่ องความสัมพันธ์กบั ลูกสาวอย่างตรงไปตรงมา ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หมอคํา

ปลัง่

ตามที่ฉันกล่าวเมื่อกี้น้ ี คนอื่น ๆ มักจะคอยระแวงคิดเห็นอะไรต่อมิอะไร
ไปต่าง ๆ แล้วก็พดู กันไม่ใคร่ เกรงใจใครด้วยจึงเป็ นหน้าที่ของบิดามารดา
ผูม้ ีลกู สาวที่จะต้องคิดอ่านตัดทางครหานินทาเสี ยให้สิ้นเชิง
(พูดเบา ๆ กับสามี) ดีมาก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 63-64)
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(3)
Malingear

ฉันกล่าวไว้เมื่ อสักครู่ ว่าคนอื่ น ๆ มักจะคอยตี ความอะไรต่ ออะไร
อย่างไม่รู้เรื่ อง... จึงเป็ นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่จะต้องหาทางลบข้อ
ครหานินทาโดยมีคาํ อธิบายอย่างชัดเจน
(พูดกับสามี) ดีมาก !

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)

จากการศึ กษาเปรี ยบเที ยบบทบาทของหมอคา วิมะโลสถ กับ
Malingear (มาแล็งเชี ยร์ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดี ยวกัน คือ เป็ นบทบาทของ
ผูจ้ าํ ยอมต้องให้ความร่ วมมือในการตบตาเกี่ยวกับเรื่ องฐานะครอบครัว
3.5.1.3 นางผ่ อง รตินันทน์ กับ Constance (กงสต็องซ์ )
ตัวละครทั้งสองเป็ นมารดาของฝ่ ายชายหนุ่ม ที่เกรงว่าครอบครัว
ของตนจะมีฐานะไม่เทียบเท่าครอบครัวฝ่ ายหญิง จึงวางแผนตบตาครอบครัวฝ่ ายหญิงเรื่ องฐานะ
ของครอบครัว ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) โกหกหลอกลวง
นางผ่ อง รตินันทน์ กับ Constance (กงสต็องซ์ ) เป็ นตัวละครที่มี
นิ สั ย โกหกหลอกลวง ดัง ที่ ไ ด้โ กหกหลอกเรื่ อ งเรื่ อ งฐานะของครอบครั ว เนื่ อ งจากเกรงว่ า
ครอบครัวของเธอจะมีฐานะไม่คู่ควรกับครอบครัวของฝ่ ายหญิงสาว และอาจส่ งผลให้ลูกชายของ
เธอไม่ได้แต่งงานกับคนที่หลงรั ก โดยได้โกหกเรื่ องอาชี พของสามีเธอว่าประกอบอาชี พค้าขาย
นํ้าตาล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมัง่ มี ดังปรากฏบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ปลัง่
ผ่อง

(พูดกับผัว) คุณคะ เราไม่ควรจะมารบกวนคุณรอดกับคุณผ่องให้ชา้ นาน
เกินไป
โธ่ อะไรคุณพูดเช่นนั้น ?
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ผมไม่มีธุระอะไร - - - ผมงดการค้าขายแล้ว
คุณเป็ นพ่อค้าหรื อขอรับ
ขอประทานโทษ - - - ทําอะไร ?
ผมค้า - - ค้านํ้าตาล - - - หี บอ้อย รับเหมาส่ งนํ้าตาลหลายแห่ง
อ้อ ท่าทางก็เห็นจะเป็ นพรรคเป็ นผลดีอยูน่ ะขอรับ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 124-125)
(พูดกับสามี) ที่รัก เราไม่ควรจะมารบกวนคุณราตินวั ส์กบั ภรรยาให้
นานเกินไป
เช่นอะไรคะ !...
ผมไม่มีธุระอะไร... ผมไม่ได้คา้ ขายแล้ว !
คุณเป็ นพ่อค้าหรื อครับ ?
ครับ
ค้าขายอะไรคะ ?
(อึดอัด) เอ่อ... ผมค้า...
(รี บตอบ) ค้าอ้อย... สามีฉนั รับส่ งนํ้าตาล
อ้า ! เป็ นอุตสาหกรรมชั้นดีเทียวครับ !

นางราตินวั ส์
ราตินวั ส์
มาแล็งเชียร์
ราตินวั ส์
นางมาแล็งเชียร์
ราตินวั ส์
นางราตินวั ส์
มาแล็งเชียร์
(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
นางผ่ อง รตินันทน์ กับ Constance (กงสต็องซ์ ) เป็ นตัวละครที่
มองคนจากภายนอก โดยไม่พิจารณาหาเหตุผลมาไตร่ ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อตามสิ่ งที่เห็น
ดังที่ตดั สิ นว่าผูเ้ ป็ นอาของสามีตนเองนั้นเป็ นคนที่ไม่รู้จกั ธรรมเนียมผูด้ ีและมารยาทบนโต๊ะอาหาร
หากเชิญมาร่ วมรับประทานอาหารกับครอบครัวฝ่ ายหญิงสาวอาจทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง แต่แท้จริ ง
แล้วผูเ้ ป็ นอาคนนั้นมีฐานะรํ่ารวยและรู ้ จกั ธรรมเนี ยมการเข้าสังคมเป็ นอย่างดี บทบาทดังกล่าว
ปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
รอด
พูดถึงกุง้ เผา เลยนึกถึงฟื น
ผ่อง
ก็แล้วอย่างไรล่ะ ?
รอด
เลยนึกถึงอาคง
ผ่อง
ก็ทาํ ไมล่ะ ?
รอด
ฉันได้ชวนแกไว้ให้มากินข้าวกับเราวันนี้ดว้ ย
ผ่อง
ตายจริ ง ไม่ไหวละ
(ซุ่นฮั้วเห็นเขาคุยกันเรื่ องอื่นเลยเลี่ยงไปข้างหลังอีก)
ฤกษ์
ทําไมไม่ไหวขอรับ ?
ผ่อง
จะให้มานัง่ ร่ วมโต๊ะกับพวกวิมะโลสถอย่างไรได้ ?
ฤกษ์
ชัว่ ดีอะไรแกก็เป็ นตาน้อยของผม
รอด
จริ งอยู่ แต่แกไม่ใช่บุคคลที่จะเข้าสมาคมชั้นเรา ๆ ได้ - - - ข้อสําคัญคือแก
ใช้มีดส้อมไม่เป็ นเลย ชอบเอามีดตักถัว่ เขียวใส่ ปากเป็ นต้น
ฤกษ์
แต่ผมก็ยงั เห็นไม่เป็ นเหตุพอที่จะรังเกียจ
รอด
นี่ แน่ ลูก เราต้องตรองดูให้ดีหน่ อย เสี ยแรงเราจัดหาดิ นเนอร์ อย่างหรู หรา
ที่สุดแล้ว ไม่ควรที่จะปล่อยให้สิ่งไร หรื อผูใ้ ดมาทําดินเนอร์ อนั นั้นเสี ยไป
ขอให้นึกดูให้ดีเถอะว่า ถ้าตาของลูกน่ ะมาพบปลาอินทรี ยซ์ ๊ อซขาวอย่าง
ฝรั่งเศสประกอบเห็ดดําเข้าแล้ว แกจะทําอย่างไร ? แกจะกินแกนอะไรเป็ น
ก็จะมานัง่ ทําหน้าเป็ นลิงอยูน่ ี่ ?
ผ่อง
พรุ่ งนี้เราจึงค่อยเชิญแกมาก็ได้
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 148-149)
(2)
ราตินวั ส์
ฉันได้เชิญลุงโรแบรต์มาด้วย!... ต่างหูทาํ ให้น้ ีทาํ ให้นึกถึงเขา
นางราตินวั ส์
เชิญเขามาหรื อ ? ไม่ได้นะ !
เฟรเดริ ก
ทําไมล่ะครับ ?...
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นางราตินวั ส์
เราจะไห้เขามานัง่ ร่ วมโต๊ะกับพวกมาแล็งเชียร์ได้อย่างไร !
หัวหน้าพนักงานของโรงแรม
พวกเขารําคาญฉัน !
(เขาเดินไปดูภาพวาด)
เฟรเดริ ก
แต่เขาเป็ นลุงของผม เขาเป็ นคนดีมาก!
ราตินวั ส์
จริ งอยู่ แต่เขาไม่ใช่คนที่จะอยูใ่ นสมาคมของเราได้... ก่อนอื่นเขากินไม่
เหมือนใคร... เอากินอาหารโดยใช้มีดใส่ อาหารเข้าปาก
นางราตินวั ส์
และเขาใช้ชอ้ นส้อมตักอาหาร
ราตินวั ส์
และเขาริ นเหล้าองุ่นในซุป ! มันอาจดีสาํ หรับท้องแต่มองแล้วน่าเกลียด
เฟรเดริ ก
แต่ยงั ไม่เป็ นเหตุผลเพียงพอที่จะรังเกียจ
ราตินวั ส์
ลองตรองดูน ะว่า มี เ หตุ ผลเพีย งพอไหม ! เราจัดเลี้ ย งอาหารเย็น อย่างดี
ควรให้เขามาทําลายงานนี้ หรื อ ?... ลองคิดดูวา่ ลุงโรแบรต์จะทําอะไรกับ
ปลาคาร์ ฟแม่น้ าํ ไรน์ที่ชอมบอรด์ ? คงทําเป็ นเหมือนผักกะหลํ่าธรรมดา
ลูกต้องการให้เป็ นผักกะหลํ่าอย่างนี้หรื อ ?...
นางราตินวั ส์
พรุ่ งนี้เราจึงค่อยเชิญแกมาก็ได้
(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) มีความรักและความห่ วงใยลูก
นางผ่ อง รตินันทน์ กับ Constance (กงสต็องซ์ ) เป็ นตัวละครที่มี
ความรักและความห่ วงใยต่อลูก ดังเห็นได้จากการพูดคุยกับครอบครัวฝ่ ายหญิงสาวเรื่ องการจัดหา
บ้านและสิ่ งของต่าง ๆ สําหรับการใช้ชีวิตหลังการแต่งงานของลูก ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ปลัง่
ผ่อง
ปลัง่
ผ่อง
ปลัง่
ผ่อง
ปลัง่

เรามาลองพูดกันถึงกิจการบ้านช่องของลูกเราบ้างหรื อคะ ?
ก็ดีเหมือนกัน
ก่อนอื่นต้องหาเรื อนให้อยู่
อยูท่ ี่ในบ้านคุณก็ได้ ดิฉนั ไม่รังเกียจเลย
ดิฉันกลัวพ่อฤกษ์จะไม่พอใจ ผูช้ ายบางคนมักไม่ชอบอยูบ่ า้ นพ่อตาแม่ยาย
ให้อยูบ่ า้ นคุณก็แล้วกัน นางหนูของดิฉนั คงไม่รังเกียจเลย
ไม่ดีดอกค่ะ แม่มณี อาจจะรู้สึกไม่ใคร่ สะดวกใจ
ถ้าเช่ นนั้น ก็ตอ้ งเช่ าบ้านให้เขาอยู่ สักสามพันบาทต่ อปี ก็พอหาบ้าน
ได้ดี ๆ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 130-131)

(2)
นางมาแล็งเชียร์
เรามาพูดกันเรื่ องกิจการบ้านช่องของลูกเราบ้างดีไหม ?...
นางราตินวั ส์
โอ้ ! ก็ดีเหมือนกัน
นางมาแล็งเชียร์
ตั้งแต่พรุ่ งนี้ เราต้องหาอพาร์ทเมนต์ให้อยู่
นางราตินวั ส์
อยูช่ ้ นั ตรงกลางระหว่างชั้นแรกกับชั้นล่างด้วยไหม ?
นางมาแล็งเชียร์
โอ้ ! ชั้นตรงกลางนั้นมันตํ่าไป... ควรเป็ นชั้นสอง
นางราตินวั ส์
มันสูงไปนะ ชั้นสอง
นางมาแล็งเชียร์
งั้นชั้นหนึ่งไหม ?... ราคาประมาณห้าถึงหกพันฟรังก์
(ทั้งคู่นงั่ ลง)
นางราตินวั ส์
เอาเป็ นว่าหกพันฟรังก์ดีกว่า
(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)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของนางผ่ อง รตินันทน์ กับ
Constance (กงสต็องซ์ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของผูท้ ี่
ไม่ยอมน้อยหน้าในเรื่ องฐานะครอบครัว จึงแสดงบทบาทของการตบตาเช่นเดียวกัน
3.5.1.4 นายรอด รตินันทน์ กับ Ratinois (ราตินัวส์ )
ตัวละครทั้งสองเป็ นบิดาของฝ่ ายชายหนุ่ ม ที่ร่วมมือกับภรรยา
วางแผนตบตาครอบครัวฝ่ ายหญิงสาวเรื่ องฐานะครอบครัว ทั้งนี้ ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่
สําคัญ ดังนี้
1) มองคนจากภายนอก
นายรอด รตินันทน์ กับ Ratinois (ราตินัวส์ ) เป็ นตัวละครที่มอง
คนจากภายนอก โดยไม่รู้จกั ใช้วิจารณญาณหรื อเหตุผลในการพิจารณาสิ่ งที่เห็นหรื อสิ่ งที่ได้ยินให้
รอบคอบ ดังที่หลงเชื่อว่าครอบครัวของฝ่ ายหญิงสาวนั้นมีฐานะรํ่ารวยและมีคนรับใช้จาํ นวนมาก
ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
ฤกษ์
รอด

(2)
เฟรเดริ ก
ราตินวั ส์

ผมไม่เคยรู้วา่ หมอคําเป็ นเศรษฐีเลย
เจ้าน่ ะหรื อ ? จะไปเห็นหนอะไร ตามัวแต่มองดูแม่รูปงาม จนไม่มีเวลาดู
อื่นหมด อย่างพ่อน่ะสิ ได้เห็นแขกยามของเขา แต่งยูนิฟอร์ มหรู สู งสักห้า
ศอกหรื อหกศอกได้อยู่
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 109)
ผมไม่รู้มาก่อนเลย...
ฉันเชื่อว่า... เป็ นนักรัก ! เธอนะมัวแต่ดูสาวงาม... แต่ฉนั มองเห็นแต่พวก
คนซื้ อของที่สูงประมาณ 7 หรื อ 8 ฟุต !
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(3)
Frédéric
Ratinois

Mais je n'ai pas remarqué...
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 กับ Ratinois (ราตินัวส์ ) เป็ นตัวละครที่มี
นิสัยโกหกหลอกลวง ดังเห็นได้จากการเห็นดีเห็นงามกับภรรยาเรื่ องการตบตาฐานะของครอบครัว
ด้ว ยการสั่ง อาหารหรู จ ากโรงแรมมาเตรี ย มสํา หรั บ เลี้ ย งอาหารเย็น แก่ ค รอบครั ว ฝ่ ายหญิ ง สาว
เพื่อแสดงให้เห็นว่าครอบครัวของเขานั้นมีฐานะรํ่ารวยดังที่ได้อวดไว้ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
อยู่
รอด
ผ่อง
รอด
ผ่อง
รอด
ผ่อง

รอด

คนมาจากโฮเต็ลแล้วเจ้าค่ะ
เอ๊ะ อะไรกัน
ดิฉนั ให้ไปตามมาเอง
สําหรับทําไม ?
ก็สาํ หรับหากับข้าวเลี้ยงเขาน่ะสิ
ไหนว่าจะเลี้ยงอย่างที่เรากินธรรมดาอย่างไรล่ะ ?
พุทโธ่ คุณนี่ เขาจะได้เยาะเราตายเป็ นไรล่ะ เสี ยแรงเขายอมถ่อมตัวมากิน
ข้าวกับเราทั้งที จะให้เขามากินข้าวกับแกงต้มส้ม ต้มกะปิ เปลือกแตงโมได้
หรื อ ? ก็ตอ้ งมีกบั ข้าวฝรั่งให้เขากินสิ คะ
ถูกแล้ว (พูดกับอยู)่ ไปเรี ยกคนโฮเต็ลมานี่ เถอะ (อยูเ่ ข้าโรงทางซ้าย) ต้อง
ตบตาเขาสิ นะ ?

(2)
นางราตินวั ส์
นี่คุณ เราจะจัดงานอาหารคํ่าหรู หรา
ราตินวั ส์
(นัง่ ลง) งานอาหารคํ่าหรู หรา...
หัวหน้าพนักงานของโรงแรม
กี่คนครับ ?...
นางราตินวั ส์
หกคน
ราตินวั ส์
แต่ คุ ณ ทํา ให้ เ กิ น ไว้เ ป็ นสิ บ สองคน... เรารั บ แขกสํ า คัญ ... คุ ณ หมอ
มาแล็งเชียร์... คุณเคยได้ยนิ ชื่อเขาบ้างใช่ไหม ?
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หัวหน้าพนักงานของโรงแรม
ไม่เคยครับ
ราตินวั ส์
อ้า ! ที่จริ งเขารักษาแต่บุคคลชั้นสูง 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) มีความรักและความห่ วงใยต่ อลูก
นายรอด รตินันทน์ กับ Ratinois (ราตินัวส์ )
เป็ นตัวละครที่มีความรักและความห่ วงใยต่อลูก ดังที่แสดงผ่านการพูดคุยกับครอบครัวฝ่ ายหญิง
สาว เรื่ องการจัดตั้งกองทุนสําหรับให้ลูกใช้จ่ายหลังแต่งงาน ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หมอคํา
รอด
หมอคํา
รอด

บัดนี้ ผมขอพูดจาอะไรกับนายรตินนั ทน์ สักสองสามคํา ได้ไหม
ได้สิขอรับ
ทําความเข้าใจกันเรื่ องทุนรอนอะไรเสี ยทีเดียวจะดี
ผมหวังใจว่า คงจะพูดกันเป็ นที่ปรองดองได้ เชิญมาในห้องเขียนหนังสื อ
ของผมเถอะขอรับ (พาหมอคําเข้าโรงไปทางซ้าย)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 129-130)
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(2)
ราตินวั ส์
มาแล็งเชียร์
ราตินวั ส์
มาแล็งเชียร์
(3)
Ratinois
Malingear
Ratinois
Malingear

ผมเห็นด้วยกับคุณเต็มที่ ! (พูดป้ อง) เขาเรี ยกฉันว่าคุณราตินวั ส์ ! เราคงได้
คุยกันแบบเป็ นกันเองสักวันหนึ่ง !
เราควรทําความเข้าใจกันเรื่ องการจัดการเล็ก ๆ น้อย ๆ
(พูด ป้ อง) การจัด การเรื่ อ งสิ น สอด (พูด เสี ย งดัง ) ผมหวัง ว่า เราคงไม่ มี
ปัญหา เชิญคุณเข้าไปในห้องทํางานของผมครับได้ไหมครับ ?...
เชิญครับ คุณราตินวั ส์
Je suis tout à vous ! (A part.) Il m'a appelé Ratinois ! Si nous pouvions
nous tutoyer un jour !
Nous avons à causer de nos petits arrangements.
à part. De la dot! (Haut.) J'espère que nous n'aurons pas de difficulté. Si
vous voulez passer dans mon cabinet ?...
Après vous, Ratinois.
(Labiche, 1991: 837)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของนายรอด รตินันทน์ กับ
Ratinois (ราตินัวส์ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของผูม้ ีใจ
คิดตบตาในเรื่ องฐานะครอบครัวเช่นเดียวกับภรรยาของตน
3.5.1.5 นายคง สง่ าสิ น กับ Robert (โรแบรต์ )
ตัวละครทั้งสองเป็ นเป็ นญาติผใู ้ หญ่ของฝ่ ายชายที่สืบทราบว่าทั้ง
สองฝ่ ายต่างกําลังตบตาเรื่ องฐานะทางครอบครัว ดังนั้นจึงบอกให้ท้ งั สองฝ่ ายพูดความจริ งเพื่อเห็น
แก่ลูกที่มีความรักอย่างจริ งใจต่อกัน ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) มีความขยัน
นายคง สง่ าสิ น กับ Robert (โรแบรต์ ) เป็ นตัวละครที่มีความ
ขยันในการทํางาน ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
คง
รอด

ช่างเถอะพ่อรอด ฉันผ่านมาทางนี้ ก็เลยแวะเข้ามาถามข่าว ฉันจะมานัง่ อยู่
นานไม่ได้ มีธุระ บ่ายสามนาฬิกาเรื อฟื นจะมาถึง
อาละก็ช่างมีธุระไม่หยุดหย่อนเลย ไม่พกั ผ่อนบ้างเลยหรื อ ?
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คง

(2)
ราตินวั ส์
โรแบรต์
(3)
Ratinois
Robert

ก็พกั บ้างซิ พ่อรอด แต่ตอ้ งให้เสร็ จธุ ระเสี ย ก่ อน ที่ จริ งฉันมันเคยทํางาน
มาก ๆ เสี ยแล้ว อยู่ว่าง ๆ ก็รําคาญ ขอให้นึกดูเถอะ เมื่ อ ฉันแรกเข้ามา
กรุ งเทพฯ มีอฐั ติดกระเป๋ ามาเฟื้ องสองไพเท่านั้นเอง ถ้าไม่ขยันจริ งๆ แล้ว
จะก่อร่ างสร้างตัวได้ถึงเพียงนี้หรื อ ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 117-118)
มีธุระยุง่ ตลอด ไม่พกั ผ่อนบ้างเลยหรื อ ?
ไว้พกั ผ่อนภายหลัง... ฉันมาปารี สโดยมีเงินติ ดกระเป๋ ามาเพียง 12 ฟรังก์
ฉันเริ่ มต้นสร้างตัวที่ท่าเรื อนี้...
Toujours en affaires ! Vous ne vous reposerez donc jamais ?
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) มีความรักต่ อหลาน
นายคง สง่ าสิ น กับ Robert (โรแบรต์ ) เป็ นตัวละครที่มีความรัก
ต่อหลานเป็ นอย่างมาก ดังที่ เขาได้มอบเงิ นทุนให้กบั หลานเพื่อนําไปใช้เป็ นค่าสิ นสอดสําหรั บ
แต่งงาน บทบาทดังกล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
คง

(2)
โรแบรต์

(3)
Robert

ข้าพเจ้านายคง สง่าสิ น พ่อค้าฟื น เมื่อแรกมากรุ งเทพฯ มีอฐั ติดตัวมา เฟื้ อง
สองไพ บัดนี้จะให้ทุนพันชัง่ ให้หลานชายแต่งงานกับแม่สาวที่เขารัก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 180)
ถึงรอบของฉันบ้าง !... ข้าพเจ้านายโรแบรต์ พ่อค้าขายฟื น มาปารี สโดยมี
เงินติดตัวมาแค่ 12 ฟรังก์ ขอมอบเงินหนึ่ งแสนฟรังก์เพื่อเป็ นค่าสิ นสอด
ให้กบั หลานชายของฉัน !
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) มีวจิ ารณญาณ
นายคง สง่ าสิ น กับ Robert (โรแบรต์ ) เป็ นตัวละครที่รู้จกั
พิ จ ารณาและไตร่ ต รองในสิ่ ง ที่ ไ ด้ยิ น มาก่ อ นที่ จ ะเชื่ อ ดัง ที่ เ ขาสื บ เรื่ อ งพฤติ ก รรมตบตาของ
ครอบครั วฝ่ ายชายหนุ่ มสาวและครอบครั วฝ่ ายหญิ งสาวจากคนรั บใช้ในบ้าน บทบาทดังกล่าว
ปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
คง

รอดและคํา
คง
รอด
คง

(2)
โรแบรต์
ทั้งสองคน
โรแบรต์

ราตินวั ส์
โรแบรต์
ราตินวั ส์
โรแบรต์

(ตวาด) หยุด ฉันอดกลั้นโทโสให้นานแล้ว เหลือทนแล้ว ขอบอกให้ทราบ
ว่า ฉันรู้เรื่ องตลอดแล้ว ในระหว่างสิ บห้าวันที่ล่วงมานี้ ต่างคนต่างพยายาม
ตบตากัน แข่งมัง่ มีกนั โกหกหลอกกัน
เอ๊ะ อะไร ?
ไม่ ต ้อ งเอ๊ ะ ต้อ งอ๊ ะ ต่ า งคนต่ า งโกหกหลอกกัน บอกว่า จะตั้ง กองทุ น
กองสิ นจนเกินกว่าที่ตวั มีจริ ง ๆ ต่างคนต่างทําเป็ นคนมัง่ มีเกินกว่าจริ ง
แต่วา่ - - ไม่ตอ้ งแต่ต่าอะไร ฉันสื บได้ความจากพวกคนใช้รู้เรื่ องตลอดแล้ว ไม่ตอ้ ง
เถียง - - - ฉันเข้าใจแล้วว่า สมัยนี้เป็ นธรรมเนี ยมต้องตบตากัน ต่างคนต่าง
ประพฤติตวั เป็ นลูกปี๊ บ พองขึ้ นทุกที ในที่ สุดก็เท่ากับยอมสละความสุ ข
ของลูกเพื่อรั กษาหน้าที่ ของตัวเท่ านั้น ฉันไม่ มีอะไรจะพูดอี กแล้ว ลาที
(หันหลังจะเดินเข้าโรง)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 175-176)
ฉันอดกลั้นมาสิ บห้านาทีแล้ว... ต้องเริ่ มแก้ไข !... พวกเธอตบตากัน โกหก
กัน หลอกลวงกัน...
อะไรนะ ?...
ไม่ ต ้อ งหลอกลวงกัน ต่ า งฝ่ ายต่ า งสั ญ ญาว่ า จะให้สิ น สอดที่ ใ ห้ไ ม่ ไ ด้
จริ งไหม ?... แสดงท่าทางโอ่อ่ามีอนั จะกิน ต่างฝ่ ายต่างทําตัวมัง่ มีเกินกว่า
ความจริ ง !
แต่วา่ ...
ไม่มีแต่!... ฉันได้ถามพวกคนรับใช้แล้ว ฉันอยากรู้อะไรฉันถามคนใช้...
มันเป็ นวิธีของฉัน !
พวกคนใช้บอกอะไรอาบ้าง ?
ก่อนอื่ นฉันได้พบเจ้านิ โกรในห้องครั ว... เจ้านี่ เดิ นไปมาในห้องครั ว...
ที่ ส กปรก ! แล้วฉันถามคนขับ รถให้เช่ า ถามเรื่ อ งละครอิ ตาลี ! พวก
ราตินวั ส์กบั ละครอิตาลี !
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(3)
Robert

Tous deux
Robert

Ratinois
Robert
Ratinois
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...
Comment ?...
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 !
Mais...
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 !
Qu'ont-ils pu vous dire ?
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)

จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บบทบาทของนายคง สง่ า สิ น กับ
Robert (โรแบรต์ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นบทบาทของผูท้ ี่ยอมรับ
ความจริ งและไม่คิดหาทางตบตาผูอ้ ื่น
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บบทบาทของตัว ละครสํ า คัญ ที่ ป รากฏใน
พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ งตบตา กับ บทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสเรื่ อ ง
La Poudre aux Yeux ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงรักษา
บทบาทของตัวละครสําคัญในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดเรื่ องตบตา ให้เหมือนกับบทบาทของ
ตัวละครสําคัญที่ปรากฏในบทละครบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
3.6 ตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทางและ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon
ตัว ละครที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งหลวงจ าเนี ย ร
เดินทางและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur Perrichon แสดง
ให้เห็นดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 12 แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทางและ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
หลวงจาเนียร
หลวงจาเนียร
Le Voyage de
Le Voyage de
เดินทาง
เดินทาง
Monsieur
Monsieur
Perrichon
Perrichon
พ่อค้า
1 หลวงจาเนียรวานิช
Perrichon
(เปริ ชอง)
รักนางสาวโสภา
2
นายแม้ น
Armand
เสลานนท์
Desroches
(อาร์มองด์ เดโรเช่)
3
นายเนียน เสาวรส รักนางสาวโสภา
Daniel Savary
(ดาเนียล ซาวารี่ )
4
นางจาเนียรวานิช
Madame
Perrichon
(มาดามเปริ ชอง)
บุตรี หลวงจําเนียร
5
นางสาวโสภา
Henriette
(อองเรี ยต)
ศังขะวรรณ
6
นายพันตรีหลวง นายทหารกองหนุน Le commandant
รุกราญรณรงค์
Mathieu
(พันตรี มาธิเยอร์)
คนรู ้จกั กับ
7
ขุนทุรวาที
Majorin
หลวงจําเนียร
(มาจอแร็ ง)
8
ผู้รักษาทีพ่ กั
Un aubergiste
(คนดูแลที่พกั )
ณ ตาบลกะโรม

179
ตารางที่ 12 แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทางและ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon (ต่ อ)
ลาดับ ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
ตัวละครเรื่อง
อธิบายตัวละครเรื่อง
หลวงจาเนียร
หลวงจาเนียร
Le Voyage de
Le Voyage de
เดินทาง
เดินทาง
Monsieur
Monsieur
Perrichon
Perrichon
คนใช้ของ
Domestique de
9
จัน
Jean
หลวงจําเนียร
Perrichon
(ชอง)
คนรับใช้ของ
เปริ ชอง
คนใช้ของ
Domestique du
10
โจ้
Joseph
หลวงรุ กราญ
Commandant
(โชเซฟ)
คนรับใช้ของพันตรี
Commissionnaires
มีสองคน
11
คนขนของ
(คนขนของ
หลายคน)
12
พนักงาน
Un employé de
สถานีรถไฟ
chemin de fer
(พนักงาน
ประจําสถานี)
13 คนเดินทางทีส่ ถานี
Voyageurs
(คนเดินทาง
รถไฟอีก 5 - 6 คน
หลายคน)
14
Un guide
(คนนําเที่ยว)
จากตารางข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทาง ปรากฏตัวละครจํานวน 13 ตัว แต่บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง
Le Voyage de Monsieur Perrichon ปรากฏตัวละคร 14 ตัว โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
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เจ้าอยู่หัวทรงตัดตัวละคร “Un guide” ซึ่ งเป็ นคนนําเที่ยวทะเลสาบนํ้าแข็ง ลา แมร์ เดอ กลาส
ออกไป ทั้งนี้ การตัดตัวละครตัวนี้ ออกไปส่ งผลให้การดําเนิ นเรื่ องกระชับมากขึ้ น เนื่ องจากตัว
ละครตัว นี้ เป็ นตัว ละครรองที่ ไ ม่ มี บ ทบาทต่ อ การดํา เนิ น เรื่ อ งมากนัก อนึ่ ง ผูว้ ิ จัย นับ ตัว ละคร
“Commissionnaires” หรื อในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว คือ “คนขนของ” เป็ น 1 ตัว
ละคร และนับ “Voyageurs” หรื อในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว คือ “คนเดินทางที่สถานี
รถไฟอีก 5 – 6 คน” เป็ น 1 ตัวละคร เนื่องจากในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ระบุ
จํานวนไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงยากที่จะวิเคราะห์ได้วา่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
ตัดหรื อทรงเพิ่มจํานวนตัวละครอย่างไร
ด้านกลวิธีการตั้งชื่ อตัว ละครพบว่าชื่ อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องตบตา สามารถจัดอยูใ่ นกลวิธีต้ งั ชื่อ 5 กลวิธี ดังนี้
1.) การตั้งชื่ อใหม่ ชื่อที่จดั อยู่ในกลวิธีน้ ี ได้แก่ หลวงจาเนียรวานิช นาง
จาเนียรวานิช นางสาวโสภา ศั งขะวรรณ ขุนทุรวาที และจัน ทั้งนี้ ชื่อตัวละครข้างต้นจัดอยู่ใน
กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสปรากฏชื่อตัวละคร
2.) การตั้งชื่อโดยยึดเค้ าเสี ยงเดิมของชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธีน้ ี ได้แก่
นายแม้ น เสลานนท์ ซึ่งจะสังเกตได้วา่ เสี ยง /m/ จากชื่อ Armand
Deroches (อาร์ มองด์ เดโรเช่) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์ที่สองนั้น เมื่อถ่ายถอด
เสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ม/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครใน
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงนาสิ กเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือ
ฐานริ มฝี ปาก
นายเนียน เสาวรส ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าเสี ยง /n/ จากชื่อ Daniel
Savary (ดาเนียล ซาวารี่ ) ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์ที่สองนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะ
เป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /น/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้นในพยางค์แรกของชื่อตัวละครในพระราช
นิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว โดยเป็ นเสี ยงนาสิ กเหมือนกันและเกิ ดจากฐานกรณ์เดี ยวกันคือฐาน
ปุ่ มเหงื อก และเมื่อถ่ายถอดเสี ยง /s/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้น ในพยางค์แรกของนามสกุล
ตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส จะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยง /ส/ ที่ปรากฏเป็ นเสี ยง
พยัญชนะต้นในพยางค์แรกของนามสกุลตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว โดยเป็ น
เสี ยงเสี ยดแทรกเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐานปุ่ มเหงือก
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โจ้ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสี ยงสระ /o/ จากชื่อ Joseph (โชเซฟ) ที่
ปรากฏเป็ นเสี ยงสระในพยางค์แรกนั้น เมื่อถ่ายถอดเสี ยงจะเป็ นเสี ยงเดียวกับเสี ยงสระ /o/ (โอ) ที่
ปรากฏเป็ นเสี ยงสระของชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
3.) การตั้งชื่อโดยการแปล ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธีน้ ี ได้แก่ นายพันตรีหลวง
รุ กราญรณรงค์ ผู้รักษาที่พัก ณ ตาบลกะโรม คนขนของ พนักงานสถานีรถไฟ และคนเดินทางที่
สถานีรถไฟ
4.) การตั้งชื่ อที่บ่งบอกอาชี พ ยศ หรือตาแหน่ งของตัวละคร ชื่อที่จดั อยู่
ในกลวิธีน้ ี มีดงั นี้
หลวงจาเนียรวานิช ซึ่ งจะเห็นได้ว่าชื่ อตัวละครมีคาํ ว่า “วานิ ช”
หรื อในปั จจุบนั เขียนว่า “วาณิ ช” ซึ่ งมีความหมายว่าพ่อค้าหรื อผูท้ ี่ประกอบอาชีพค้าขาย เป็ นคําที่
บ่งบอกอาชีพของตัวละคร และมีคาํ ว่า “หลวง” เป็ นคําที่บ่งบอกยศของตัวละคร ทั้งนี้ Perrichon
(เปริ ชอง) ซึ่ งเป็ นชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่อที่ไม่มีคาํ ที่บ่งบอก
อาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
นางจาเนี ยรวานิ ช ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าชื่ อตัวละครมี คาํ ว่า “วานิ ช ”
หรื อในปั จจุบนั เขียนว่า “วาณิ ช” ซึ่ งมีความหมายว่าพ่อค้าหรื อผูท้ ี่ประกอบอาชีพค้าขาย เป็ นคําที่
บ่งบอกอาชี พของตัวละคร ทั้งนี้ Madame Perrichon (มาดามเปริ ชอง) ซึ่ งเป็ นชื่อตัวละครใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่อที่ไม่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
นายพัน ตรี หลวงรุ กราญรณรงค์ ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่าชื่ อตัว ละครมี
คําว่า “พันตรี ” เป็ นคําที่บ่งบอกอาชีพและยศของตัวละคร และมีคาํ ว่า “หลวง” เป็ นคําที่บ่งบอกยศ
ของตัวละคร ทั้งนี้ Le commandant Mathieu (พันตรี มาธิ เยอร์ ) ซึ่งเป็ นชื่อตัวละครในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่อที่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชีพและยศของตัวละครปรากฏเช่นกัน คือ
คําว่า “Le commandant” ซึ่งมีความหมายว่ายศพันตรี ของผูท้ ี่ประกอบอาชีพทหาร
ขุ น ทุ รวาที ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่าชื่ อตัว ละครมี คาํ ว่า “ขุน ” เป็ นคํา ที่
บ่งบอกยศของตัวละคร ทั้งนี้ Majorin (มาจอแร็ ง) ซึ่ งเป็ นชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นชื่อที่ไม่มีคาํ ที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตําแหน่ง
5.) การตั้งชื่อจากลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ชื่อที่จดั อยูใ่ นกลวิธี
นี้ มีดงั นี้
นายเนียน เสาวรส ซึ่ งจะเห็นได้ว่าเป็ นชื่อตัวละครที่มีคาํ แสดง
ความเกี่ยวข้องกับลักษณะนิ สัยและพฤติกรรมของตัวละครคือคําว่า “เนียน” โดยนายเนียน เสาวรส
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เป็ นตัวละครที่แสดงพฤติกรรมตบตาหลวงจําเนี ยรวานิ ชได้อย่างแนบเนียน โดยไม่มีใครในเรื่ องที่
สามารถจับผิดได้
นายพันตรีหลวงรุกราญรณรงค์ ซึ่งจะเห็นได้วา่ เป็ นชื่อตัวละครที่
มีคาํ แสดงความเกี่ยวข้องกับลักษณะนิ สัยและพฤติกรรมของตัวละครคือคําว่า “รุ กราญ” โดยนาย
พันตรี หลวงรุ กราญรณรงค์เป็ นตัวละครที่แสดงพฤติกรรมเข้มแข็ง ดุดนั และหาเรื่ องผูอ้ ื่นโดยการ
ท้าดวล แม้ว่าการรุ กราญหรื อการหาเรื่ องที่เกิดขึ้นนั้นจะมีสาเหตุมาจากการที่เขาถูกดูถูก แต่คนที่
เป็ นทหารเช่นเขาก็ไม่ควรไปหาเรื่ องด้วยการท้าดวลกับพลเรื อน
ขุนทุรวาที ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าเป็ นชื่ อตัวละครที่มีคาํ แสดงความ
เกี่ยวข้องกับลักษณะนิ สัยและพฤติกรรมของตัวละครคือคําว่า “ทุรวาที” โดยคําว่า ‚ทุร‛ เป็ นคํา
นําหน้าศัพท์ หมายความว่า ชัว่ , ยาก, ลําบาก และคําว่า ‚วาที‛ เป็ นคํานาม หมายถึง ผูพ้ ดู ผูก้ ล่าว
ผูช้ ้ ีแจง ผูโ้ ต้แย้ง ดังนั้นเมื่อนําคําว่า ‚ทุร‛ มาสมาสกับคําว่า ‚วาที‛ จึงได้ความหมายว่า ผู้พูดในทาง
ร้ าย ซึ่ งตรงกับลักษณะนิ สัยของขุนทุรวาที ที่มกั พูดจาลับหลังผูอ้ ื่นในทางที่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นได้รับความ
เสี ยหาย
3.6.1 บทบาทของตัวละคร
เมื่อพิจารณาตารางแสดงตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องหลวงจาเนียรเดินทางและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur
Perrichon ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบตัวละครที่มีความสัมพันธ์กบั โครงเรื่ องและแก่นเรื่ อง จํานวน 3 ตัว
ละคร ได้แก่ หลวงจําเนี ยรวานิ ช หรื อ Perrichon (เปริ ชอง) นายแม้น เสลานนท์ หรื อ Armand
Deroches (อาร์มองด์ เดโรเช่) และนายเนียน เสาวรส หรื อ Daniel Savary (ดาเนียล ซาวารี่ ) ทั้งนี้
เมื่อเปรี ยบเทียบบทบาทของตัวละคร ผูว้ ิจยั พบว่าตัวละครแต่ละตัวต่างแสดงบทบาท พฤติกรรม
และลักษณะนิสยั ในลักษณะเดียวกัน ดังนี้
3.6.1.1 หลวงจาเนียรวานิช กับ Perrichon (เปริชอง)
ตัวละครทั้งสองเป็ นพ่อค้าที่หลงตัวเอง ไม่ชอบเป็ นหนี้ บุญคุณ
ผูอ้ ื่น และชอบให้ผอู ้ ื่นเห็นความสําคัญของตน ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) ขีล้ มื
หลวงจาเนี ยรวานิ ช กับ Perrichon (เปริ ชอง) เป็ นตัว ละครที่
แสดงพฤติกรรมหลง ๆ ลืม ๆ ดังที่ เขาตามหาหมวก ทั้งที่ความจริ งแล้วเขาลืมว่าเขาสวมหมวกอยู่
บนหัว ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
หลวงจําเนียร

(2)
เปริ ชอง
(3)
Perrichon

หมวกปานามาของฉันล่ะ ... ทิ้งไว้เสี ยในเรื อแล้วละกระมัง (ตั้งท่าจะวิ่งไป
แต่นึกขึ้นออก) อ้อ ! อยูบ่ นหัวฉันนี้เอง ! (ถอดหมวกและเอาผ้าซับเหงื่อ)
แม่โว้ย ! ร้อนจริ ง !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 10-11)
หมวกปานามาของฉันละ ?... มันอยูใ่ นรถม้า ! (ทําท่าจะออกไป แต่หยุด)
อ้า ! ไม่ ! ฉันถือมันอยูท่ ี่มือ พระเจ้า !... ช่างร้อนจริ ง ๆ !
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) ไม่ มีมารยาท
หลวงจาเนี ยรวานิ ช กับ Perrichon (เปริ ชอง) เป็ นตัว ละครที่
แสดงพฤติ ก รรมไม่ มี ม ารยาท โดยเฉพาะเรื่ อ งมารยาททางสั ง คม ดัง ที่ เ ขาแทรกแถวเพื่ อ ซื้ อ
ตัว๋ โดยสารรถไฟ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หลวงจําเนียร

อ้าว ! เปิ ดไปแล้ว ! หมายว่าจะมาส่ ง แล้วก็จะขอบใจสักคําก็ไม่มี แต่ก็
ช่างเขาเถอะ (เหลียวดูเห็นช่องขายตัว๋ เปิ ดแล้ว และมีคนห้าหรื อหกคนยืน
เรี ยงเป็ นแถวคอยซื้ อตัว๋ ) เอ๊ะ ! เขาขายตัว๋ แล้ว ! (วิ่งไปโดยด่วนจนโดนผู้
ที่ยนื คอยอยู)่
ชายผูห้ นึ่ง
แล้วกัน ! ระวังหน่อยสิ นาย !
พนักงาน
(ดุหลวงจําเนี ยร) นายทําไมไม่ไปเข้าเรี ยงตามลําดับ ไปเข้าปลายแถวสิ !
(หลวงจําเนียรไปเข้าปลายแถวตามลําดับ)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 19)
(2)
เปริ ชอง
อ้าว ไปซะแล้ว ! เขาไม่ได้ขอบใจฉันสักคํา ! แต่จริ ง ๆ แล้ว ฉันเชื่อว่าเขา
ชอบฉัน ! (สังเกตว่าช่องขายตัว๋ เปิ ดแล้ว) อ้า ! เขาเปิ ดขายตัว๋ แล้ว !...
(มีคนต่อแถวอยูห่ า้ หรื อหกคน)
ผูโ้ ดยสารคนหนึ่ง ระวังหน่อยสิ คุณ !
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พนักงานขายตัว๋ (พูดกับนายเปริ ชอง) ไปเข้าแถวรอรอบของคุณ ตรงโน้น !
(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
หลวงจาเนี ยรวานิ ช กับ Perrichon (เปริ ชอง) เป็ นตัว ละครที่
แสดงโอ้อวดและอวดรู ้ โดยเฉพาะเรื่ องการใช้ภาษาที่ ตนเองนั้นภาคภูมิใจว่าเป็ นคนที่ใช้ภาษา
ได้อ ย่า งสละสวย ดัง นั้น เขาจึ ง พยายามแสดงให้ ค นอื่ น เห็ น ว่ า เขามี ค วามสามารถด้า นภาษา
ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร
โสภา
หลวงจําเนียร

นางจําเนียร
หลวงจําเนียร

(2)
เปริ ชอง
นางเปริ ชอง

ประเดี๋ยว นี่แน่ะลูก เปิ ดสมุดออกจด (โสภาเตรี ยมสมุด)
เริ่ มแต่เดี๋ยวนี้เทียวหรื อ
รายจ่าย ค่าโดยสาร 25 บาท ค่าบรรทุกของ 6 บาท ค่ารางวัลคนขนของ
1 บาทถ้วน
แล้วค่ะ
พลิ ก ไปอี ก หน้ า หนึ่ ง ความเห็ น แม่ น้ ําเจ้า พระยา ขอลาก่ อ น อี ก
กรุ งเทพมหานคร ... เออนี่ หมวกพ่อไปไหน ท่ าจะเอาไปทิ้ งไว้เสี ยทาง
โน้นแล้ว (ตั้งท่าจะไป)
หมวกอยูน่ ี่ (ชูหมวกให้ดู)
อ้อ ดีแล้ว เขียนไปสิ ลูก แม่น้ าํ เจ้าพระยาขอลาก่อน อีกกรุ งเทพมหานคร
มหาสถาน ... (เสี ย งระฆัง มี ค นโดยสารหลายคนวิ่ ง ผ่ า นไปเข้า โรง
ช่องกลาง)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 22-23)
เดี๋ยวก่อน... อองเรี ยต เปิ ดสมุดและจด
อีกแล้ว !
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นายเปริ ชอง
อองเรี ยต
เปริ ชอง
นางเปริ ชอง
เปริ ชอง
(เขาจะวิง่ ออกไป)
นางเปริ ชอง
เปริ ชอง

(บอกให้จด) ค่าใช้จ่าย : ค่ารถม้า สองฟรั งก์... ค่ารถไฟร้ อยเจ็ดสิ บ
ฟรังก์หา้ ซองตีม... ค่าคนขนของหนึ่งฟรังก์
จดแล้วค่ะ !
ช้าก่อน ! สิ่ งที่น่าประทับใจ !
(พูดป้ อง) เหลือทนจริ ง ๆ !
(บอกให้จด) ลาก่อนฝรั่งเศส... ราชินีแห่ งชาติท้ งั หลาย ! (ชะงัก) เอ๊ะ
หมวกปานามาของฉันอยูไ่ หน ?... ฉันน่าจะใส่ มนั ไว้ในกระเป๋ า !
ไม่ ! มันอยูน่ ี่ !
อ้า ! ใช่แล้ว ! (บอกให้จดต่อ) ลาก่อนฝรั่งเศส... 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 soixantedouze 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
หลวงจาเนี ยรวานิ ช กับ Perrichon (เปริ ชอง) เป็ นตัว ละครที่
ลักษณะนิ สัยหลงตัวเอง โดยชอบให้ผอู ้ ื่นเห็นว่าตนเองนั้นเป็ นคนสําคัญต่อชีวิต ทั้งนี้ ชายหนุ่มคน
หนึ่ งซึ่ งเป็ นคนไม่ดีสังเกตเห็ นถึ งลักษณะนิ สัยข้อนี้ ของเขา จึ งแกล้งชื่ นชมความดี ของเขาที่ได้
ช่วยชีวิตเพื่อให้เขาภาคภูมิใจและพึงพอใจ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
แม้น
เนียน
หลวงจําเนียร
เนียน
หลวงจําเนียร
เนียน
หลวงจําเนียร
เนียน
หลวงจําเนียร
เนียน
หลวงจําเนียร

เนียน
(2)
อาร์มองด์
ดาเนียล
เปริ ชอง
ดาเนียล
เปริ ชอง
ดาเนียล
เปริ ชอง
ดาเนียล
เปริ ชอง
ดาเนียล
เปริ ชอง

(พูดกับเนียน) เป็ นอย่างไรบ้างเพื่อน
(พูดเบา ๆ) ไม่ได้เป็ นอะไรจนนิ ดเดียว ! อย่าวิตก (ลุกขึ้นนัง่ แล้วพูดดัง)
คุณหลวงขอรับ คุณได้ช่วยให้บุตรได้กลับไปเห็นหน้ามารดา
(พูดอย่างตื่นตัว) ข้อนี้กจ็ ริ งอยู่ !
ให้พี่ชายได้กลับไปเห็นหน้าน้องสาว !
และช่วยให้บุรุษผูห้ นึ่งได้อยูท่ าํ ประโยชน์แก่ชาติ
ถ้อยคําใด ๆ ก็ไม่มีเพียงพอที่จะใช้สาํ หรับสรรเสริ ญบุญคุณข้อนี้ !
ก็จริ งอยู่ !
ไม่มีอะไรนอกจากนํ้าใจ ... เข้าใจไหมขอรับ นํ้าใจ !
คุณเสาวรส ! ... ขอฉันเรี ยกเธอว่าพ่อเนียนเถอะนะ
ขอรับ ! (ป้ อง) ทีใครก็ทีใครสิ น่า !
(เสี ยงเครื อ) พ่อเนี ยน สหายรัก รักราวกับลูก ! ถ้าไม่ได้ฉันแล้ว ป่ านนี้
เธอก็จ ะเป็ นแต่ กอ้ นเนื้ อกับกระดูกอันหักป่ นจนไม่ เป็ นรู ปกองอยู่ที่ก้น
ลํา ธาร เธอได้ร อดชี วิ ต เพราะฉั น ฉั น มี บุ ญ คุ ณ แก่ เ ธอหาที่ สุ ด มิ ไ ด้
เพราะฉะนั้นจะไม่ลืมเลยจนวันตาย
ผมก็เหมือนกัน
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 55-56)
(พูดกับดาเนียล) เป็ นอย่างไรบ้างเพื่อน ?
(พูดเบา ๆ) สบายดี ! ไม่ตอ้ งห่ วง ! (เขาลุกชึ้น) คุณเปริ ชอง คุณเพิ่งจะ
ได้ช่วยให้บุตรกลับไปเห็นหน้ามารดา...
(ท่าทางสง่างาม) ก็จริ งอยู่ !
ให้พี่ชายได้กลับไปเห็นหน้าน้องสาว !
และช่วยให้บุรุษผูห้ นึ่งได้อยูท่ าํ ประโยชน์แก่สังคม
ไม่มีถอ้ ยคําอันใดที่จะสรรเสริ ญบุญคุณการช่วยเหลือในครั้งนี้
ก็จริ งอยู่ !
มีแต่น้ าํ ใจ... เข้าใจไหมครับ นํ้าใจ !
คุณดาเนียล ! ขอฉันเรี ยกว่าดาเนียลเฉย ๆ ดีกว่า...
ครับ ! (พูดป้ อง) ทีใครทีมนั !
(เสี ยงสั่นเครื อ) ดาเนี ยลสหายรัก ลูกชายของฉัน !... ส่ งมือของเธอมา
(จับมือดาเนียล) ฉันรู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดในชีวิต... ถ้าไม่มีฉนั เธอ
คงกลายเป็ นก้อนเนื้ อกับกระดูกหักที่แหลกเหลวจนไม่เป็ นรู ปอยูท่ ี่กน้
ลําธาร...ฉันมีบุญคุณต่อเธอ (แสดงท่าองอาจสง่างาม) ฉันจะไม่ลืมเลย !
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ดาเนียล
(3)
Armand
Daniel
Perrichon
Daniel
Perrichon
Daniel
Perrichon
Daniel
Perrichon
Daniel
Perrichon
vous ne

Daniel

ผมก็จะไม่ลืมเหมือนกัน !
à Daniel. Comment vous trouvez-vous ?
bas. Très bien ! ne vous inquiétez pas ! (Il se lève.) Monsieur
Perrichon, vous venez de rendre un fils à sa mère...
majestueusement. C'est vrai !
Un frère à sa sœur !
Et un homme à la société.
Les paroles sont impuissantes pour reconnaître un tel service.
C'est vrai !
Il n'y a que le cœur... entendez-vous, le cœur !
Monsieur Daniel ! Non, laissez-moi vous appeler Daniel...
Comment donc ! (A part.). Chacun son tour !
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,
seriez qu'une masse informe et repoussante, ensevelie sous les
frimas... Vous me devez tout, tout ! (Avec noblesse.) Je ne l'oublierai
jamais !
Ni moi !
(Labiche, 1991: 684)

5) ไม่ รู้ จักสานึกบุญคุณผู้อนื่
หลวงจาเนียรวานิช กับ Perrichon (เปริชอง) เป็ นตัวละครที่ไม่
รู ้จกั สํานึ กบุญคุณผูอ้ ื่น โดยชายหนุ่มคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นคนดีได้ช่วยเหลือเขาหลายครั้ง แต่เขากลับไม่
พอใจและรู ้สึกว่าตนเองถูกคนในครอบครัวลดบทบาทความสําคัญลง ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หลวงจําเนียร

เนียน

ความรู้ สึกบุ ญคุ ณของเขาจะมี ติดใจผมอยู่จนวันตายที เดี ยว ถ้าตราบไร
ดวงใจของหลวงจําเนี ยรยังเต้นอยูล่ ะก็ ... แต่นี่แน่ ะคุณ พูดกันเฉพาะคุณ
กับ ผมนะ กิ จ การที่ เ พื่ อ นคุ ณ ได้ก ระทํา มาแล้ว น่ ะ มัน ไม่ ส ลัก สํา คัญ
มากมายเท่าที่ภรรยากับบุตรผมเขาตีราคาดอกนะ
เอ๊ะ !
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หลวงจําเนียร
เนียน
หลวงจําเนียร

เนียน

(2)
เปริ ชอง

ดาเนียล
เปริ ชอง
ดาเนียล
เปริ ชอง
ดาเนียล
(3)
Perrichon

Daniel
Perrichon
Daniel
Perrichon

Daniel

ที่จริ งออกจะเฟื่ องกันมากเกินไปสักหน่อย แต่คุณก็ทราบอยูแ่ ล้วว่าผูห้ ญิง
เป็ นอย่างไร
แต่กน็ ายแม้นเขาได้ไปช่วยดึงคุณหลวงไว้ไม่ให้กลิ้งลงไปไม่ใช่หรื อ
จริ ง ผมได้กลิ้งลงไป ... แต่ผมเองไม่ได้เสี ยสติเลยจนขณะเดียว ผมได้แล
เห็นต้นไม้อยู่ตน้ หนึ่ งแล้วอยู่ตรงทางที่ ผมกลิ้งลงไป และเมื่อสหายของ
คุณไปถึง ผมได้เกาะต้นไม้น้ นั ไว้ได้แล้ว
(ป้ อง) พุทโธ่ พุทถัง ! นี่ อีกประเดี๋ ยวก็คงกลายเป็ นแกช่ วยตัวแกเองไป
เป็ นแน่เทียว
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 39-40)
ความรู้ สึกที่ เขามี บุญคุณกับผมจะติ ดตัวผมจนวันตาย... ตราบใด !... ที่
หัวใจของนายเปริ ชองยังเต้นอยู่ แต่พดู กันเฉพาะคุณกับผมนะ ที่เขาได้ทาํ
มาแล้วน่ ะ มันไม่ สําคัญ มากมายเท่ ากับ ที่ ภรรยากับ บุ ตรสาวผมตี ราคา
หรอก
(ประหลาดใจ) เอ๊ะ !
ใช่ ที่จริ งทั้งสองคนแสดงออกมากเกิ นไป แต่คุณก็ทราบอยู่แล้วว่าพวก
ผูห้ ญิงเป็ นอย่างไร !...
แต่อาร์มองด์เขาได้ไปช่วยไม่ให้คุณตกลงไป
ฉันตกลงไปก็จริ ง... แต่ยงั มีสติตลอด... ฉันได้เห็นต้นสนและเกาะมันไว้
จนกระทัง่ เพื่อนของคุณมาถึง
(พูดป้ อง) เดี๋ยว ! ก็จะกลายเป็ นว่าแกได้ช่วยตัวแกเองคนเดียว
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.
étonné. Ah bah !
Oui. Elles se montent la tête. Mais, vous savez, les femmes !...
Cependant, quand Armand vous a arrêté, vous rouliez.
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.
à part. Tiens, tiens ! vous allez voir qu'il s'est sauvé tout seul.
(Labiche, 1991: 676)
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6) ไม่ ซื่อสั ตย์
หลวงจาเนี ยรวานิ ช กับ Perrichon (เปริ ชอง) เป็ นตัว ละครที่
แสดงพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ดว้ ยการพยายามซ่ อนของที่เขาซื้ อมาจากเพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายค่าภาษี
ทั้ง ๆ ที่ เขาเองนั้นมีฐานะพอที่จะจ่ายค่าภาษีได้ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หลวงจําเนียร

ขุนทุรวาที
หลวงจําเนียร
ขุนทุรวาที
หลวงจําเนียร

ขุนทุรวาที
หลวงจําเนียร
(2)
เปริ ชอง
มาจอแร็ ง
เปริ ชอง
มาจอแร็ ง
เปริ ชอง
มาจอแร็ ง
เปริ ชอง
(3)
Perrichon
Majorin

เมื่ อ ผมไปที่ เ มื อ งไทร ผมได้ซ้ื อ กริ ชสามเล่ ม ... สํา หรั บ ฝากอ้า ยจัน
เล่ ม หนึ่ ง ฝากอ้า ยมั่น คนขับ รถยนต์เ ล่ ม หนึ่ ง และฝั ก เงิ น สํา หรั บ ฝาก
ท่านขุนเล่มหนึ่ง
(ป้ อง) แกเอาข้าพเจ้า ไปเข้าประเภทเดี ยวกับ ลูกน้อ งของแกเสี ยแล้ว !
(พูดดัง) แล้วอย่างไรล่ะขอรับ
เมื่อก่อนจะผ่านด่านภาษีสยาม ผมเอาเหน็บซ่อนไว้ที่เข็มขัดข้างในเสื้ อ
ทําไม
เพราะผมไม่ อ ยากจะต้องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมค่ าเอาอาวุธ มี คมเข้ามาน่ ะสิ
แต่เป็ นเคราะห์ร้ายจําเพาะพอเขาตรวจ อ้ายกริ ชเจ้ากรรมก็ตกโป๊ กลงมา
เล่มหนึ่ง
แล้วอย่างไร
เขาก็จบั ตัวผมตรวจ ได้กริ ชทั้งสามเล่ม ... เลยริ บ เอาหมด
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 68)
(นั่ง ลง) ตอนผ่ า นเมื อ งเจนี ว า ผมซื้ อ นาฬิ ก าสามเรื อ น... ให้ ช อง ให้
มาเกอเร็ ตซึ่ งเป็ นแม่ครัว... และให้คุณเรื อนหนึ่ง
(พูดป้ อง) เขาเอาเราไปเที ยบเท่ ากับคนใช้ข องเขา ! (พูดเสี ยงดัง) แล้ว
อย่างไร ?
ก่อนถึงด่านศุลกากร ผมใช้เนคไทคลุมมันไว้...
ทําไม ?
เพราะผมไม่อยากจ่ายภาษี เขาถามผมว่า “มีอะไรต้องแสดงไหม ?” ผม
ตอบว่าไม่มี ผมรี บเดิน แต่นาฬิกาเจ้ากรรมของคุณมันดัง ติ๊ก ! ติ๊ก ! ติ๊ก !
แล้วอย่างไร ?
แล้วอย่างไรหรื อ เขาก็มาจับฉัน ... ยึดนาฬิกาไปหมด...
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.
à part. Il me met après ses domestiques ! (Haut.) Enfin ?
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Perrichon
Majorin
Perrichon

Majorin
Perrichon

Avant d'arriver à la douane française, je les avais fourrées dans ma
cravate...
Pourquoi ?
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 !
Eh bien ?
Eh bien, j'ai été pincé... on a tout saisi...
(Labiche, 1991: 690-691)

7) ไม่ รู้ จักสานึกผิดต่ อสิ่ งทีต่ นกระทา
หลวงจาเนียรวานิช กับ Perrichon (เปริชอง) เป็ นตัวละครที่ไม่
รู ้จกั สํานึ กในความผิดของตนเอง โดยเมื่อเขาถูกจับได้ว่าพยายามซ่ อนของที่ซ้ื อมาเพื่อเลี่ยงการ
จ่ายค่าภาษี แต่เขากลับไม่ยอมรั บผิด และยังต่อว่าเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรด้วยถ้อยคําหยาบคาย
ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หลวงจําเนียร
ขุนทุรวาที
หลวงจําเนียร

ขุนทุรวาที
หลวงจําเนียร
ขุนทุรวาที
หลวงจําเนียร

(2)
เปริ ชอง
มาจอแร็ ง

เมื่อก่อนจะผ่านด่านภาษีสยาม ผมเอาเหน็บซ่อนไว้ที่เข็มขัดข้างในเสื้ อ
ทําไม
เพราะผมไม่ อ ยากจะต้องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมค่ าเอาอาวุธ มี คมเข้ามาน่ ะสิ
แต่เป็ นเคราะห์ร้ายจําเพาะพอเขาตรวจ อ้ายกริ ชเจ้ากรรมก็ตกโป๊ กลงมา
เล่มหนึ่ง
แล้วอย่างไร
เขาก็จบั ตัวผมตรวจ ได้กริ ชทั้งสามเล่ม ... เลยริ บเอาหมด
อย่างนั้นเทียวหรื อขอรับ
ผมเถี ยงเสี ยคอเป็ นเอ็นที เดี ยว เลยวิวาทกันใหญ่ ลงท้ายผมดาลโทสะ
ขึ้นมา พลั้งปากว่าเจ้าพนักงานภาษีวา่ อ้ายอัปรี ย ์ เขาตอบว่าแล้วคงจะได้
เห็นกัน ผมเสี ยใจมากที่ได้ไปเกิดเหตุเช่นนั้นขึ้น กริ ชที่ผมจะเอามาฝาก
ท่านขุนน่ะ งามด้วยนะ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 68-69)
ก่อนถึงด่านศุลกากร ผมใช้เนคไทคลุมมันไว้...
ทําไม ?
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เปริ ชอง
มาจอแร็ ง
เปริ ชอง
มาจอแร็ ง
เปริ ชอง

(3)
Perrichon
Majorin
Perrichon

Majorin
Perrichon
Majorin
Perrichon

เพราะผมไม่อยากจ่ายภาษี เขาถามผมว่า “มีอะไรต้องแสดงไหม ?” ผม
ตอบว่าไม่มี ผมรี บเดิน แต่นาฬิกาเจ้ากรรมของคุณมันดัง ติ๊ก ! ติ๊ก ! ติ๊ก !
แล้วอย่างไร ?
แล้วอย่างไรหรื อ เขาก็มาจับฉัน ... ยึดนาฬิกาไปหมด...
แล้วอย่างไร ?
ผมทําให้เกิ ดเหตุการณ์แย่มาก ! ผมเถียงเขาและเรี ยกเขาว่า “ไอ้พวกเก็บ
ภาษีเลวทราม” เขาบอกผมว่าได้ยินที่ผมพูด... ผมเสี ยใจที่เกิดเรื่ องขึ้น...
แต่นาฬิกามันสวยมาก นาฬิกาที่จะเอามาฝากคุณ
Avant d'arriver à la douane française, je les avais fourrées dans ma
cravate...
Pourquoi ?
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 !
Eh bien ?
Eh bien, j'ai été pincé... on a tout saisi...
Comment ?
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) ขีข้ ลาด
หลวงจาเนี ยรวานิ ช กับ Perrichon (เปริ ชอง) เป็ นตัว ละครที่
ขี้ขลาด โดยเมื่อนายทหารคนหนึ่ งได้กลับมาหาเขาเพื่อแสดงการขอโทษที่ผิดนัดการดวลดาบ และ
ขอโอกาสดวลดาบอีกครั้งในเวลาบ่าย เขาก็แสดงความขี้ขลาดด้วยการยอมขอโทษทันที ซึ่ งเป็ น
ท่าทีที่ตรงกันข้ามกับตอนแรกที่เขาแสดงความกล้าหาญด้วยการรับคําท้าดวลดาบ โดยไม่เกรงกลัว
และไม่ยอมขอโทษต่อสิ่ งที่ตนเองได้เขียนต่อว่านายทหารลงในสมุดเยี่ยมชมที่พกั ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
เขาได้วางแผนไว้โดยการเขียนจดหมายไปบอกตํารวจให้มาระงับเหตุการดวลในเวลาเที่ย ง ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้เขาไม่ตอ้ งดวลดาบและเขาเองก็ไม่ตอ้ งอับอายผูอ้ ื่นเพราะเขาได้แสดงความเป็ นสุ ภาพบุรุษ
และความเป็ นลูกผูช้ ายด้วยการไปยังสถานที่นดั ดวลดาบแล้ว แต่การนัดหมายครั้งใหม่น้ ี เป็ นสิ่ งที่
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เหนื อความคาดหมายของเขา เขาจึงไม่ได้วางแผนหลบเลี่ยงไว้ ดังนั้นเขาจึงแสดงท่าทางขี้ขลาด
ออกมา ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
หลวงจําเนียร
แม้น
รุ กราญ
หลวงจําเนียร
จัน
รุ กราญ
หลวงจําเนียร
รุ กราญ
หลวงจําเนียร
แม้น
หลวงจําเนียร

(2)
เปริ ชอง
อาร์มองด์
พันตรี มาธิเยอร์
เปริ ชอง
ชอง
พันตรี มาธิเยอร์
เปริ ชอง
พันตรี มาธิเยอร์
เปริ ชอง
พันตรี มาธิเยอร์
เปริ ชอง
อาร์มองด์

ผมหวังใจว่าคุณหลวงคงจะไม่ได้นึกว่าผมรู้เห็นอะไรด้วยเลยในการที่คุณ
ถูกจับกุมอะไรครั้งนี้
ผมรับรองด้วย เพราะเมื่อแต่ก้ ีน้ ี เองคุณหลวงจําเนี ยรยังได้ออกปากอยูก่ บั
ผม ว่าเสี ยใจที่จะไม่ได้ไปพบกับคุณหลวง
(พูดกับหลวงจําเนียร) ผมไม่ได้นึกสงสัยคุณหลวงเลยจนนิดเดียว
ขอบใจขอรับ
(ป้ อง) นายเราก็เก่งพอใช้เทียว ให้ตายสิ !
คุณหลวงจะโปรดไปเดี๋ยวนี้หรื อขอรับ
ขอรับ นี่เวลาเท่าไร
(ดูนาฬิกาแล้วตอบ) เที่ยงแล้วขอรับ ถ้าไปเดี๋ยวนี้สักบ่ายหนึ่งนาฬิกาก็ถึง
(ป้ อง) หนึ่งนาฬิกา ! ตํารวจก็จะกลับเสี ยหมดแล้วเท่านั้นเอง
อะไรขอรับ
คุ ณ หลวงขอรั บ ผม ... เอ้อ ... ผมเห็ น ว่า ผูท้ ี่ ป ระพฤติ ผิ ด ไปแล้ว ยอม
สารภาพรับผิดก็นบั ว่าควรชมเหมือนกัน
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 95-96)
ผมคิ ด ว่า คุ ณ คงจะให้ค วามยุติ ธ รรม โดยเชื่ อ ว่า ผมไม่ ไ ด้เ กี่ ย วข้อ งกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ใช่ไหม ?
ใช่ครับ ! เมื่อสักครู่ น้ ีนายเปริ ชองยังแสดงความเสี ยใจที่ไม่ได้ไปพบกับคุณ
(พูดกับนายเปริ ชอง) ผมไม่เคยสงสัยเลยว่าคุณไม่เป็ นคู่ต่อสู้ที่มีเกียรติ
(พูดเสี ยงดัง) ผมก็หวังว่าจะเป็ นเช่นนั้น
(ป้ องปากพูด) ท่านคหบดีของเราเข้มแข็งมาก
พยานของผมอยูท่ ี่ประตูแล้ว... เราออกไปกันเถอะ
ออกไปกัน !
(ดูนาฬิกา) ตอนนี้เที่ยงวันแล้ว
(พูดป้ อง) เที่ยงวันแล้ว !
เราจะไปถึงที่นนั่ เวลาบ่ายสองโมง
(พูดป้ อง) บ่ายสองโมง ! พวกตํารวจก็กลับไปหมดแล้ว
เกิดอะไรขึ้นครับ ?
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เปริ ชอง
(3)
Perrichon
Armand
Le Commandant
Perrichon
Jean
Le Commandant
Perrichon
Le Commandant
Perrichon
Le Commandant
Perrichon
Armand
Perrichon

คือผม... คือผม... ผมเห็นว่ามีบ่อยครั้งที่พวกขุนนางบางคนประพฤติผิดไป
แล้วยอมสารภาพรับผิด
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 ?
Tout à fait ! car, à l'instant même Monsieur me manifestait ses regrets de
ne pouvoir se rencontrer avec vous.
à Perrichon. Je n'ai jamais douté, monsieur, que vous ne fussiez un loyal
adversaire.
avec hauteur. Je me plais à l'espérer, monsieur.
à part. Il est très solide, le bourgeois.
Mes témoins sont à la porte... Partons.
Partons !
tirant sa montre. Il est midi.
à part. Midi !... déjà !
Nous serons là-bas à deux heures.
à part. Deux heures ! ils seront partis.
Qu'avez-vous donc ?
J'ai... j'ai... Messieurs, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque noblesse à
reconnaître ses torts.
(Labiche, 1991: 707)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของ หลวงจาเนียรวานิช กับ
Perrichon (เปริ ช อง) พบว่ า ต่ า งเป็ นตัว ละครที่ แ สดงบทบาทเดี ย วกัน คื อ เป็ นบทบาทของผูม้ ี
ข้อบกพร่ องหลายประการ ซึ่งส่ งผลให้ผหู ้ วังผลประโยชน์หลอกจนเกือบจะทําให้ตดั สิ นใจผิด
3.6.1.2 นายแม้ น เสลานนท์ กับ Armand Deroches (อาร์ มองด์ เดโรเช่ )
ตัวละครทั้งสองเป็ นชายหนุ่ มที่หวังดีต่อครอบครัวของฝ่ ายหญิง
โดยได้ช่วยเหลือและช่วยชีวิตบิดาของฝ่ ายหญิงด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้ตวั ละครทั้งสองแสดงบทบาท
ที่สาํ คัญ ดังนี้
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1) มีความเป็ นสุ ภาพบุรุษ
นายแม้ น เสลานนท์ กับ Armand
Deroches (อาร์ มองด์
เดโรเช่ ) เป็ นตัวละครแสดงให้เห็นว่ามีความเป็ นสุ ภาพบุรุษ ดังที่เขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาต่อ
มารดาของหญิงสาวที่เขาหลงรักว่าแท้จริ งแล้วการพบเจอกันที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้นไม่ใช่เหตุบงั เอิญ
แต่เป็ นเพราะเขาหลงรักลูกสาวของหล่อน ดังนั้นเขาจึงเดินทางตามมา ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
แม้น
นางจําเนียร
แม้น

นางจําเนียร
แม้น
นางจําเนียร
แม้น

นางจําเนียร

(2)
อาร์มองด์
นางเปริ ชอง
อาร์มองด์

นางเปริ ชอง
อาร์มองด์

ผมจะคงแกล้งทําเป็ นสบเหมาะเคราะห์ดีต่อไปอีกไม่ได้แล้ว ผมจําจะต้อง
แสดงความจริ งใจสําหรับตัวคุณนายและสําหรับบุตรี ของคุณนายด้วย
คืออย่างไรคะ
ผมต้องขออภัยนะขอรับ ตั้งแต่วนั ที่ผมได้พบกับแม่โสภาเป็ นครั้งแรก ผม
ได้มีความพอใจ ติดใจอย่างยิง่ ผมได้ทราบข่าวว่าคุณหลวงกับครอบครัว
จะมานคร ผมก็มาบ้าง
นี่แปลว่าคุณตามาเรามาฉะนั้นหรื อคะ
ตามทุกฝี กา้ วเทียวขอรับ จะทําอย่างไรได้ ... ผมมีความรัก
อะไรคุณ
ขอให้คุณแม่เชื่ อเถอะ ว่าความรั กของผมเป็ นไปโดยอาการอย่างสัมมา
คารวะ ไม่ อุ อ ะมะเท่ อ เป็ นกิ ริ ย าอาการอัน สมควรที่ จ ะประพฤติ ต่ อ
หญิงสาวผูท้ ี่สมหวังจะยกย่องเป็ นภรรยาคู่ชีวิตของผมทีเดียว
(พูดป้ องอย่างดีใจ) ขอลูกสาวเรา ! คุณหลวงหรื อก็ไม่อยูด่ ว้ ย ! (พูดดัง)
ดิฉันมีความยินดีและพอใจมาก ! เพราะกิริยามรรยาทของคุณ สติปัญญา
ของคุณ และการที่ คุณชอบกับขุนภักดี ทั้งบุญคุณที่คุณได้มีแก่ดิฉันและ
ลูก ทําให้ดิฉันพอใจในตัวคุณ มากทีเดียว แต่เวลานี้ คุณหลวงจําเนี ยรยัง
ไม่อยู่ ... ต้องขอผัดให้คุณหลวงกลับมาเสี ยก่อน ...
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 52-53)
ครับ คุณนาย ผมไม่เล่นละครต่อไปดีกว่า ผมขอบอกความจริ งให้นาย
ทราบครับ คุณกับลูกสาวของคุณ
กับลูกสาวของฉัน !
ยกโทษให้ผมได้ไหมครั บ ? ตั้งแต่วนั ที่ ผมได้พบเธอ ผมพอใจและ
ชอบเธอ... ผมได้ทราบข่าวว่าพวกคุณจะเดินทางไปสวิสเซอร์ แลนด์...
ผมจึงตามมา
คุณตามพวกเรามาหรื อ ?...
ทุกฝี กา้ ว... จะทําอย่างไรได้ !... ผมรัก...
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นางเปริ ชอง
อาร์มองด์
นางเปริ ชอง

(3)
Armand

Madame Perrichon
Armand
Madame Perrichon
Armand
Madame Perrichon
Armand
Madame Perrichon

นี่คุณ !
โอ้ ! เชื่ อผมเถอะ ! ผมรั กอย่างมี สัมมาคารวะ เป็ นอาการที่ สมควร
ประพฤติต่อหญิงสาวที่ผมต้องการยกย่องให้เป็ นภรรยา
(แสดงอาการดีใจ พูดป้ อง) ขอแต่งงาน! และนายเปริ ชองไม่อยูต่ อนนี้ !
(พูดเสี ยงดัง) แน่นอนค่ะคุณ... ดิฉันพอใจมาก... เพราะกริ ยามารยาท...
การศึกษา... และการดูแ ลของคุณ... แต่นายเปริ ชองไม่อยู่... เขาไปที่
ทะเลสาบ ลา แมร์ เดอ กล๊าส... เขาจะกลับเร็ ว ๆ นี้...
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.
Ma fille !
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.
Mais alors, vous nous suivez ?...
Pas à pas... Que voulez-vous!... j'aime...
Monsieur !
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.
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) มีนา้ ใจ
นายแม้ น เสลานนท์ กับ Armand
Deroches (อาร์ มองด์
เดโรเช่ ) เป็ นตัวละครแสดงที่มีน้ าํ ใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น ดังที่เขาได้ช่วยบิดาของหญิงสาวไว้หลายครั้ง
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นการช่วยเหลือจากการตกลงไปในหุ บเขาและช่วยไม่ให้ถูกฟ้ องร้องข้อหาหมิ่น
ประมาทเจ้าพนักงาน ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
โสภา
นางจําเนียร
โสภา
นางจําเนียร

แม้น

แม้น
หลวงจําเนียร
แม้น

ขุนทุรวาที
แม้น
หลวงจําเนียร
แม้น
หลวงจําเนียร
(2)
อองเรี ยต
นางเปริ ชอง
อองเรี ยต
นางเปริ ชอง

เป็ นเคราะห์ดีจริ ง ๆ ที่เผอิญคุณแม้นเธอไปทัน ... คุณพ่อจะตกลงไปที่ใน
ห้วยอยูแ่ ล้ว !
ที่ ไหน ! ตกลงไปแล้วที เดี ยวแหละค่ะ ... ดิ ฉันเห็ นกลิ้ งหลุน ๆ ราวกับ
ก้อนหิ น ... เลยร้องอึงกันใหญ่ !
เดชะบุญคุณแม้นอยูใ่ กล้ ๆ เธอก็วงิ่ ไปทัน โดดลงไปทันที ...
อย่างใจเย็น กล้าหาญไม่คิดชีวิตทีเดียว ! (หันไปพูดกับแม้น) คุณมีบุญคุณ
มาก เพราะถ้าไม่ได้คุณละก็ที่ไหนคุณหลวงจะได้ ... จะได้รอดมา !
(เอาผ้าเช็ดหน้าซับนํ้าตาสะอื้น เนียนแสดงกิริยาไม่พอใจ)
ที่จริ งไม่ได้มีอนั ตรายอะไร ... คุณอย่าเศร้าโศกไปอีกเลยขอรับ !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 34)
ช้าก่อนขอรับ ! บางทีผมจะพอช่วยคุณหลวงได้บา้ ง
ช่วยได้อย่างไร ... เพื่อนรัก
ผมเป็ นญาติสนิทกับข้าราชการผูใ้ หญ่ผหู้ นึ่งในกรมศุลกากร ผมจะลองไป
หาท่านผูน้ ้ ี ดูก่อน บางทีท่านจะช่วยพูดจาไกล่เกลี่ยให้พนักงานด่านภาษี
ถอนฟ้ องเสี ยได้
ผมเห็นว่าดูออกจะลําบากอยูล่ ะกระมัง
ทําไมท่านขุน เป็ นแต่เพียงดาลโทสะชัว่ คราว
ซึ่ งต่อมาผมก็รู้สึกเสี ยใจมาก
โปรดเอาหนังสื อนัน่ ให้ผมเอาไปด้วยเถอะขอรับคุณหลวง ผมหวังใจว่าจะ
พอจัดการให้เป็ นที่เรี ยบร้อยไปได้ คุณหลวงอย่าวิตกให้เกินไปเลยขอรับ
พ่อเนียน ! ... เอ๊ย พ่อแม้น เพื่อนรัก ขอบใจ ! ขอบใจ ! (จับมือ)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 74)
ถ้าคุณอาร์มองด์ไปไม่ทนั ... คุณพ่อคงตกลงไปในผา...
เขาตกลงไปแล้ว... ฉันเห็นกลิ้งเป็ นลูกกลม ๆ... เราร้องกันใหญ่ !...
ดีที่คุณวิง่ ไปทัน !...
อย่างกล้าหาญ ไม่คิดชีวิต !... คุณมีบุญคุณมาก ถ้าไม่มีคุณ... สามีของ
ฉัน...สามีสุดรักของฉัน...

(หล่อนสะอื้นร้องไห้)
อาร์มองด์
ไม่มีอนั ตรายใด ๆ... ใจเย็น ๆ ครับ !
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อาร์มองด์
ทุกคน
เปริ ชอง
อาร์มองด์

มาจอแร็ ง
อาร์มองด์
เปริ ชอง
อาร์มองด์
เปริ ชอง

รอก่อน ! ผมอาจจะช่วยคุณได้
อย่างไร ?
ช่วยได้อย่างไร ? เพื่อนฉัน... เพื่อนรักของฉัน !
(เดินไปหานายเปริ ชอง) ผมเป็ นญาติสนิ ทกับข้าราชการผูใ้ หญ่คนหนึ่ งใน
กรมศุลกากร... ผมจะลองไปหาคน ๆ นี้ ... บางที เขาอาจจะช่ วยพูดจา
ไกล่เกลี่ยให้พนักงานด้านภาษีถอนฟ้ องเสี ยได้
ฉันว่ายากนะ !
ทําไม ? เป็ นเพียงบันดาลโทสะชัว่ ครู่ ...
ผมรู้สึกเสี ยใจมาก !
เอาจดหมายนัน่ ให้ผม... ผมมีความหวัง... อย่าวิตกกังวลเลยคุณเปริ ชอง !
(ตื้ น ตัน ใจ จับ มื อ ) อ้า ! ดาเนี ย ล ! (นึ ก ขึ้ น ได้) ไม่ ใ ช่ สิ คุ ณ อาร์ ม องด์
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
Tous
Perrichon
Armand

Majorin
Armand
Perrichon

Attendez! je puis peut-être vous tirer de là.
Hein ?
Vous! mon ami... mon bon ami !
allant à lui. Je suis lié assez intimement avec un employé supérieur
de l'administration des douanes... Je vais le voir... peut-être pourra-ton décider le douanier à retirer sa plainte.
Ca me paraît difficile !
Pourquoi ? Un moment de vivacité...
Que je regrette !
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Armand
Perrichon

Donnez-moi ce papier... j'ai bon espoir... ne vous tourmentez pas,
mon brave monsieur Perrichon !
ému, lui prenant la main. Ah ! Daniel ! (se reprenant) non, Armand!
tenez, il faut que je vous embrasse !
(Labiche, 1991: 694)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของ นายแม้ น เสลานนท์ กับ
Armand Deroches (อาร์ มองด์ เดโรเช่ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ น
ตัวละครที่มีบทบาทเป็ นคนดี ไม่หวังผลประโยชน์จากการช่วยเหลือผูอ้ ื่น จึงส่ งผลให้สมหวังใน
ความรัก
3.6.1.3 นายเนียน เสาวรส กับ Daniel Savary (ดาเนียล ซาวารี่)
ตัวละครทั้งสองเป็ นชายหนุ่ มที่พยายามเอาชนะใจบิดาของฝ่ าย
หญิงด้วยการแกล้งทําดี เพื่อหวังให้บิดาของฝ่ ายหญิงยกลูกสาวให้กบั ตนเอง ทั้งนี้ ตวั ละครทั้งสอง
แสดงบทบาทที่สาํ คัญ ดังนี้
1) เป็ นคนหน้ าไหว้ หลังหลอก
นายเนียน เสาวรส กับ Daniel Savary (ดาเนียล ซาวารี่ ) เป็ น
ตัวละครแสดงที่พูดต่อหน้าอย่างหนึ่ ง ดังเมื่ออยู่ต่อหน้าบิดาฝ่ ายหญิงก็จะชื่นชมที่ได้ช่วยเหลือให้
เขารอดชี วิต แต่พอลับหลังก็ต่อว่าลักษณะนิ สัยที่ไม่ดีของบิดาฝ่ ายหญิง ว่าเป็ นคนหยิ่ง ชอบให้
ผูอ้ ื่นเห็นว่าตนเองนั้นเป็ นคนสําคัญ และเป็ นคนไม่รู้จกั สํานึกบุญคุณผูอ้ ื่น ดังบทสนทนาต่อไปนี้
(1)
เนียน

แม้น
เนียน
แม้น
เนียน

การไม่ รู้จักบุ ญคุ ณคนอื่ นเป็ นลักษณะอันหนึ่ งของคนหยิ่ง ! และหลวง
จําเนี ยรแกเป็ นคนหยิ่งที่สุดคนหนึ่ งในกรุ งสยาม ... ตีราคาตัวเองสู งเหลือ
ประมาณ ! เมื่อฉันได้สังเกตเห็นลักษณะของแกเช่นนั้นแล้ว ฉันจึงได้เริ่ ม
ดําเนินอุบายตรงกันข้ามกับที่เพื่อนดําเนินมาทีเดียว
คืออย่างไร
ฉันแกล้งทําไถลตกลงไปในซอกผา ... ซอกเล็กนิ ดเดี ยว หาอันตรายสัก
เท่าขี้เล็บก็ไม่มี
แกล้งหรื อ
ก็แกล้งน่ ะสิ ! เพื่อเปิ ดโอกาสให้ตาคนทํารถแกได้ช่วยชี วิตเพื่อนมนุ ษย์
โดยไม่มีอนั ตรายแก่ตวั แกเองเลย เป็ นอุบายเก่งมากอยู่ไม่ใช่หรื อ ตั้งแต่
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แม้น
เนียน

(2)
ดาเนียล

อาร์มองด์
ดาเนียล
อาร์มองด์
ดาเนียล

อาร์มองด์
ดาเนียล

นั้นมาฉันจึงเป็ นที่รักใคร่ ของตาหลวงจําเนี ยร เพราะเป็ นพยานแห่ งความ
เก่งความกล้าหาญของแก พอเมื่อไรแกแลเห็นฉันเข้าตัวแกก็ผ่ ึง พุงแกก็
พอง และดูราวกับจะมีหางนกยูงพุ่งออกมาแทนชายกระเบนเพื่อรําแพน
ทีเดียว ให้ตายสิ ! ฉันเป็ นผูม้ ดั ใจแกไว้ได้ ... เช่นเดียวกับความเย่อหยิง่ มัด
ใจปุถุชนไว้ เมื่ อไรฉันเห็ นแกจะชา ๆ ไป ฉันก็เป่ าไฟให้ลุกขึ้นอีก ! ...
ฉันเอาเรื่ องของแกไปลงหนังสื อพิมพ์สู้ยอมเสี ยเงินให้หนังสื อพิมพ์เขาเป็ น
หลายสิ บบาท !
อ้อ ! แกน่ะเองหรื อเป็ นผูจ้ ดั การเรื่ องนั้น
ก็แน่ ล่ะสิ ! แล้วก็พรุ่ งนี้ ฉันก็จะจัดการให้ช่างเขียนรู ปหลวงจําเนี ยรกับ
ภูเขากะโรม ฉันได้บอกกับช่างเขาไว้แล้วว่าขอให้เขียนภูเขาเล็ก ๆ และ
หลวงจําเนียรให้ตวั เบ้อเร่ อเทียว ! นี่ แหละเพื่อน จําไว้ให้ดี แล้วก็อย่าเล่า
ให้ใครฟั งเลยเทียวนะ คนโดยมากที่ จะรั กใคร่ เอ็นดูใคร ๆ มักจะไม่ใช่
เพราะผูน้ ้ นั ได้อุปการะแก่ตน ตรงกันข้าม มักเอ็นดูผทู้ ี่ตนเป็ นผูอ้ ุปการะ!
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 106-107)
นักปรั ชญาคนหนึ่ งกล่าวว่า... การไม่ รู้จักบุ ญคุ ณเป็ นลักษณะหนึ่ งของ
คนหยิ่ง ! มันเป็ นสิ่ งที่ อ ยู่ในใจตลอดเวลา นายเปริ ชองเป็ นเจ้าของโรง
ทํารถที่ไม่พ่ ึงพาใครในประเทศฝรั่งเศส ! ฉันสังเกตได้ทนั ที... ดังนั้นฉัน
จึงปฏบัติกบั เขาตรงกันข้ามกับที่เพื่อนทํา
อย่างไร ?
ฉันแกล้งทําไถลตกลงไปในซอกผา... ซอกเล็ก ๆ... ไม่มีอนั ตรายใด ๆ
แกล้งหรื อ ?
นายไม่เข้าใจหรื อ ? ให้โอกาสเจ้าของโรงทํารถได้ช่วยชี วิตคนโดยไม่มี
อันตรายแก่ตวั เองเลย เป็ นอุบายที่ เก่งมาก ตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมาฉันได้
เป็ นที่ รักใคร่ ของเขา เป็ นพยานในความกล้าหาญของเขา เมื่ อไรที่ ฉัน
ปรากฏกาย เขาจะภาคภูมิใจราวกับว่าเขามีหางนกยูงที่ชุดแต่งกายสง่างาม
ฉันมัดใจเขาได้... เมื่ อใดที่ ฉันเห็ นเขาเย็นชาไป ฉันจะเป่ าไฟให้โหม
กระพือ... ฉันเอาเรื่ องของเขาไปลง หนั ง สื อ พิ ม พ์. .. บรรทัด ละสาม
ฟรังก์ !
(พูดเบา ๆ) เป็ นนายน่ะหรื อที่ทาํ เรื่ องนี้ ?
ก็ฉนั น่ะซิ ! พรุ่ งนี้ ฉนั จะให้ช่างวาดภาพสี น้ าํ มัน... เป็ นรู ปนายเปริ ชองกับ
ยอดเขามงบล็อง ! ฉันขอให้เขาวาดภาพยอดเขาให้เล็ก ๆ แต่วาดนาย
เปริ ชองให้ตวั ใหญ่ ๆ ! เพื่อนจําไว้ให้ดี... และรักษาความลับนี้ ไว้ดว้ ย
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คนโดยมากไม่ได้ชอบเราเพราะเราบริ การช่วยเหลือเขา แต่เพราะเขาชอบ
ที่จะได้ช่วยเหลือเราต่างหาก !
(3)
Daniel

Armand
Daniel
Armand
Daniel

Armand
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.
Laquelle ?
Je me suis laissé glisser... exprès! dans une petite crevasse... pas
méchante.
Exprès ?
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 !
Ah bas. c'est vous ?
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 กับ Daniel Savary (ดาเนียล ซาวารี่ ) เป็ น
ตัวละครที่ชอบพูดจาประจบประแจงโดยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์ตกอยู่กบั ตัว ดังที่เขาได้จา้ ง
หนังสื อพิมพ์ให้ลงข่าวที่บิดาของฝ่ ายหญิงช่วยชีวิตเขาจากการตกลงไปที่ซอกผา ทั้งที่ความจริ งแล้ว
เขาแกล้งตกลงไปเพื่อให้บิดาฝ่ ายหญิงช่ วยเหลือ เพราะเขารู ้ว่าบิดาฝ่ ายหญิงชอบให้ผูอ้ ื่นเห็ นว่า
ตนเองเป็ นคนสําคัญ และที่สําคัญการประจบประแจงของเขานั้นก็มีจุดประสงค์เพื่อให้บิดาฝ่ าย
หญิงยกลูกสาวให้กบั ตนเอง ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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(1)
โสภา
หลวงจําเนียร
โสภา

เนียน

(พูดสอดขึ้นมา) อุย๊ คุณพ่อคะ มีชื่อคุณพ่ออยูใ่ นหนังสื อพิมพ์นี่แน่ะ
เอ๊ะ มีชื่อพ่อในหนังสื อพิมพ์หรื อ เรื่ องอะไรกัน
อ่านเองสิ คะ (ส่ งหนังสื อพิมพ์ให้หลวงจําเนี ยร) (อ่าน) มีผสู้ ่ งข่าวมาจาก
นครศรี ธรรมราช ว่าได้มีเหตุการณ์อนั หนึ่งขึ้นที่ตาํ บลกะโรมซึ่ งอาจจะได้
เป็ นผลร้ ายมาก มี สุภาพบุรุษผูห้ นึ่ ง ชื่ อนายเนี ยน เสาวรส ได้เผอิญเดิ น
พลาดและพลัดตกลงไปในหุ บผาลึกอันหนึ่ ง ซึ่ งคนเดิ นทางมักกลัว นัก
เป็ นเคราะห์ดีเผอิญหลวงจําเนี ยรวานิ ชผูเ้ ป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดผูห้ นึ่ ง
ในหมู่พาณิ ชแห่ งกรุ งเทพฯ ได้อยู่ ณ ที่ น้ ันด้วย ท่ านหลวงจําเนี ยรด้วย
ความกล้าหาญและมิได้หวาดหวัน่ ต่ออันตรายซึ่ งอาจจะมีแก่ตวั ท่านเองได้
โจนลงไปหุ บ และเมื่อได้กระทํา ความพยายามอย่างมากมายน่ าอัศจรรย์
แล้ว จึ งได้สามารถช่ วยชี วิตนายเสาวรสไว้ได้ กิ จการอันน่ าสรรเสริ ญ
อย่างยิ่ง อัน นี้ ได้ท าํ ให้บ รรดามหาชนออกปากชมโดยทั่ว ไป แต่ ท่ า น
หลวงจําเนี ยรได้แสดงกิริยาอาการถ่อมตัวไม่ยอมรับคําสรรเสริ ญเลย แต่
เราเชื่อว่าคนที่มีจิตเมตตาคงจะอดไม่ได้เลยที่จะชมเชยท่านหลวงจําเนี ยร
ให้ถึงขนาด (อ่านแล้วนัง่ ยิม้ กริ่ ม)
(ป้ อง) ต้องยอมเสี ยเงินให้เขาอย่างแจ้งความเขาจึงได้รับลงให้
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 70-71)

(2)
อองเรี ยต
(เปิ ดหนังสื อพิมพ์อ่าน) นี่ไง คุณพ่อตกเป็ นข่าวในหนังสื อพิมพ์ !
เปริ ชอง
อะไร ! มีชื่อพ่อในหนังสื อพิมพ์ดว้ ยหรื อ ?
อองเรี ยต
คุณพ่ออ่านดู... ตรงนี้...
(ให้หนังสื อพิมพ์แก่พอ่ )
เปริ ชอง
มาดู ซิ ว่า เขาเขี ย นถึ ง พ่ อ อย่า งไร ! (อ่ า นเสี ย งดัง ) “เราเขี ย นถึ ง คุ ณ จาก
ชามูนี...”
ทุกคน
ไหน ไหน !
(ทุกคนขยับเข้ามาใกล้นายเปริ ชอง)
นายเปริ ชอง
(อ่าน) เหตุการณ์ที่อาจจะกลายเป็ นเรื่ องเศร้าเกิดขึ้นที่ทะเลสาบลา แมร์ เดอ
กล๊าส... นายดาเนี ยล... พลัดตกลงไปในหุ บผาลึกที่คนเดินทางมักกลัวกัน
มาก พยานที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่ งเล่าว่านายเปริ ชอง (ซึ่ งยอมให้เราเอ่ย
ชื่อได้)...” (พูด) อะไร ฉันยินยอมหรื อ ! (อ่าน) นายเปริ ชอง พ่อค้าที่มี
ชื่อเสี ยงแห่ งกรุ งปารี สและเป็ นบิดาของครอบครัว มีความกล้าหาญและ
ไม่หวาดหวัน่ ต่อภัยอันตรายที่มีต่อตนเองได้โจนเข้าไปในหุ บผา...” (พูด)
จริ งด้วย “หลังจาก ได้พ ยายามอย่า งมากมายได้ช่ ว ยดึ ง ชายคนนั้น ออก
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มาได้ นายเปริ ชองได้แสดงกริ ยาอาการถ่อมตนไม่ยอมรั บคําสรรเสริ ญ
ใด ๆ... คนทั้งประเทศต่างร่ วมกับพวกเราเพื่อร่ วมสรรเสริ ญเขา”
อ้า !
(ป้ อง) ต้องยอมจ่ายให้เขาถึงบรรทัดละสามฟรังก์ !

ทุกคน
ดาเนียล
(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)

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของนายเนียน เสาวรส กับ
Daniel Savary (ดาเนียล ซาวารี่ ) พบว่าต่างเป็ นตัวละครที่แสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็ นตัวละคร
ที่มีบทบาทของการเป็ นคนไม่ดีและทําทุกอย่างเพื่อหวังผลประโยชน์
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เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บบทบาทของตัว ละครสํ า คัญ ที่ ป รากฏใน
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur Perrichon ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า เจ้า อยู่ หั ว ทรงรั ก ษาบทบาทของตัว ละครสํ า คัญ ในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด เรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทาง ให้เหมือนกับบทบาทของตัวละครสําคัญที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบด้านตัวละครที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่ งเศส โดยศึ กษาเปรี ยบเที ยบด้านจํานวนตัวละคร กลวิธีการตั้งชื่ อตัวละคร และบทบาทของ
ตัวละคร ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทําให้สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
ด้านจํานวนตัวละครพบว่ามีท้ งั การรั กษา การเพิ่ม การตัดจํานวนตัวละคร และการ
เปลี่ยนเพศตัวละครให้ต่างจากต้นฉบับ กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคง
จํานวนตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นและล่ ามดี ให้มีจาํ นวน
เท่ากับในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบทละครทั้งสองเรื่ องนั้นมีขนาด
สั้นและมีจาํ นวนตัวละครไม่มากนัก โดยตัวละครแต่ละตัวต่างมีบทบาทสําคัญที่ช่วยให้เรื่ องราว
ดําเนิ นไปอย่างมีเอกภาพจึงไม่มีความจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนจํานวนตัวละคร นอกจากนี้ พระองค์
ทรงสร้ างสรรค์ดา้ นจําวนตัวละครด้วยการเพิ่มตัวละครให้มากกว่าบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสดังที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ และเรื่ องวิไลเลือกคู่ และ
ทรงตัดตัวละครของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสบางตัวออกไปจากพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัวเรื่ องตบตา และเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง อีกทั้งยังปรากฏการเปลี่ยนเพศของตัวละคร
ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งการสร้ างสรรค์ด้านจํานวนตัวละครด้วยการที่ พระองค์ทรงคํานึ งถึ งความ
เหมาะสมของจํานวนตัวละคร บทบาทของตัวละครต่อการดําเนิ นเรื่ องที่กระชับ และความสมจริ ง
ตามบริ บทของสังคมไทย ทั้งนี้ ละครพูดชวนหัวเป็ นศิลปะการแสดงรู ปแบบใหม่ในสังคมไทย
ดังนั้นการสร้างสรรค์ดา้ นจํานวนตัวละครเพื่อให้เนื้อเรื่ องดําเนินไปอย่างกระชับและชัดเจน จึงเป็ น
ส่ ว นสํา คัญ ที่ ท าํ ให้ผูอ้ ่ า นและผูช้ มการแสดงละครพูด จากพระราชนิ พ นธ์ ของพระองค์ เข้า ใจ
เรื่ องราวและเข้าถึงอรรถรสของพระราชนิพนธ์ละครพูดชวนหัวได้ดียงิ่ ขึ้น
ด้านกลวิธีการตั้งชื่ อตัวละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เพื่อ
สร้ างสรรค์ชื่อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสข้างต้น สามารถสรุ ปเป็ นตารางได้ดงั นี้
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ตารางที่ 13 แสดงจานวนของการใช้ กลวิธีการตั้งชื่ อตัวละครแต่ ละเรื่ องที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวจากบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส
กลวิธีการ
พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวที่ทรงสร้ างสรรค์ จาก
ตั้งชื่อ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
หมอ
ล่ามดี คดีสาคัญ
วิไล
ตบตา
หลวง
รวม
จาเป็ น
เลือกคู่
จาเนียร จานวน
เดินทาง
กลวิธีที่ 1
1
1
กลวิธีที่ 2
4
5
7
5
8
5
34
กลวิธีที่ 3
7
2
4
5
3
21
กลวิธีที่ 4
2
1
5
8
กลวิธีที่ 5
2
6
2
1
4
15
กลวิธีที่ 6
1
1
2
1
3
8
หมายเหตุ : กลวิธีที่ 1 คือ การตั้งชื่อซํ้ากับชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
กลวิธีที่ 2 คือ การตั้งชื่อใหม่
กลวิธีที่ 3 คือ การตั้งชื่อโดยยึดเค้าเสี ยงเดิมของชื่อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส
กลวิธีที่ 4 คือ การตั้งชื่อโดยการแปล
กลวิธีที่ 5 คือ การตั้งชื่อที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตําแหน่งของตัวละคร
กลวิธีที่ 6 คือ การตั้งชื่อจากลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร
จากการวิเคราะห์การตั้งชื่อตัวละครแสดงให้เห็นพระอัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ด้านภาษาฝรั่งเศสและการละครเป็ นอย่างยิง่ โดยจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรง
เข้าใจเรื่ องราวเป็ นอย่างดี ทําให้ทรงสามารถตั้งชื่อตัวละครได้อย่างเหมาะสม สื่ อความหมาย และ
สะท้อนให้เห็ นบุคลิกภาพของตัวละครนั้น ๆ ได้เป็ นอย่างดี เข้ากับสภาพสังคมไทย และมีส่วน
สําคัญที่ช่วยให้คนไทยที่มีโอกาสศึกษาพระราชนิ พนธ์ของพระองค์เข้าใจเรื่ องราวได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้
ผูว้ ิจยั พบว่ากลวิธีการตั้งชื่อตัวละครที่พระองค์ทรงใช้มากที่สุดคือการตั้งชื่อใหม่ ส่ วนกลวิธีการตั้ง
ชื่ อตัวละครที่พระองค์ทรงใช้น้อยที่สุดคือ การตั้งชื่ อซํ้ากับชื่ อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรม

205
ภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงคํานึ งถึงความเข้าใจในพระราชนิ พนธ์
บทละครพูด ชวนหัว ของคนไทยเป็ นหลัก ดัง นั้น จึ ง ทรงปรั บเปลี่ ย นชื่ อตัว ละครจากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสด้วยวิธีการต่าง ๆ กอปรกับภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาที่ออกเสี ยงยาก และ
คนไทยไม่คุน้ เคยกับภาษาฝรั่งเศส ดังนั้นจึงเป็ นการยากที่จะคงชื่อตัวละครภาษาฝรั่งเศสไว้
การวิ เ คราะห์ ด้า นการตั้ง ชื่ อ ตัว ละครทํา ให้ ป ระจัก ษ์ถึ ง พระอัจ ฉริ ย ภาพด้า นการ
สร้างสรรค์ชื่อตัวละครจากภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
อาทิ การระบุชื่อตัวละคร จะเห็นได้ว่าในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นมีตวั ละครหลาย
ตัวที่ผแู ้ ต่งระบุเพียงชื่ อตําแหน่ งหรื ออาชี พ ซึ่ งเป็ นธรรมเนี ยมการเรี ยกชื่ อของทางตะวันตก แต่
พระองค์ทรงเข้าใจขนบธรรมเนี ยมและค่านิ ยมของคนไทยที่มกั จะเรี ยกชื่อของคน ๆ นั้น มากกว่า
การเรี ยกตําแหน่ งหรื ออาชี พการทํางาน จึงทรงระบุชื่อของตัวละครไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยงั
พบว่า ชื่ อ ตัว ละครที่ พ ระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์ข้ ึ น จากบทละคร
สุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส ด้ ว ยกลวิ ธี ก ารตั้ง ชื่ อ โดยยึ ด เค้า เสี ย งเดิ ม ของชื่ อ ตัว ละครใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส โดยส่ วนใหญ่พระองค์จะทรงเลือกใช้เสี ยงพยัญชนะต้นที่
ปรากฏในชื่ อตัวละครของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส มาถ่ายถอดเป็ นเสี ยงพยัญชนะต้น
ของชื่ อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว นอกจากนี้ ชื่อตัวละครที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์ข้ ึนจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น โดยส่ วน
ใหญ่พระองค์จะทรงตัดให้เหลือเพียงคําพยางค์เดียวหรื อเป็ นคําเพียงคําเดียวตามลักษณะของคําใน
ภาษาไทยที่เป็ นคําโดด อาทิ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น พระองค์ทรง
เปลี่ยนชื่อ Léandre (เลอ็องร์) เป็ นนายเหลี่ยม Sganarelle (สกานาแรล) เป็ นตาสัง Valère (วาแลร์)
เป็ นอ้ายเหลือ Lucas (ลูกาส์) เป็ นต้น
ในส่ วนของชื่ อตัวละครที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงระบุชื่อนั้น
พระองค์เริ่ มระบุนามสกุลของตัวละครไว้ดว้ ย ทั้งนี้ การระบุนามสกุลของตัวละครน่าจะเป็ นวิธีการ
หนึ่ งในการสร้างความคุน้ เคยในเรื่ องการเรี ยกชื่อและนามสกุลให้เกิดขึ้นสังคมไทย เพราะคนไทย
ก่อนรัชสมัยของพระองค์น้ นั ยังไม่มีนามสกุล มีเพียงแต่ชื่อเท่านั้น ทั้งนี้ สมพร เทพสิ ทธา (2546:
11-12) ได้กล่าวถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ไว้วา่
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พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หั ว ทรงประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ
นามสกุลเมื่อ พ.ศ. 2456 พระราชดําริ กาํ หนดให้คนไทยใช้นามสกุลต่อท้ายชื่อเป็ นสกุลวงศ์
ของครอบครัวเช่นเดี ยวกับนานาอารยประเทศทั้งหลาย นอกจากจะป้ องกันความสับสนใน
ส่ วนบุคคลในกรณี ที่มีชื่อซํ้ากันแล้ว สกุลวงศ์ยงั เป็ นเครื่ องช่วยให้คนในสกุลทําความดี เพื่อ
รักษาเกียรติของวงศ์สกุล ไม่ทาํ ความชัว่ ให้เสื่ อมเสี ย

นอกจากนี้ นามสกุลยังมีคุณประโยชน์มากมายแก่ประชาชาติไทย เป็ นการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมของไทย คนไทยแม้ว่าจะแยกย้ายถิ่นฐานไปอยูแ่ ห่ งใด ก็สามารถสื บถามและทราบ
สกุลกันได้ ทําให้รู้จกั พงศ์เผ่าเหล่ากอ วงศาคณาญาติของแต่ละตระกูล นับตั้งแต่ราชตระกูล เชื้อ
พระวงศ์ ข้าราชการ ลงไปจนถึงคนสามัญธรรมดา นอกจากพระองค์จะเป็ นผูใ้ ห้ กาํ เนิ ดริ เริ่ มให้มี
นามสกุลแล้ว ยังทรงพระราชทานให้แก่ผทู ้ ี่มาขอด้วย การพระราชทานนามสกุลนอกจากจะดึงดูด
ในหมู่คณะเดียวกันแล้ว ยังแผ่ขยายวงกว้างออกไปจนถึงชนชาติอื่นที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
เพื่อเป็ นศักดิ์ศรี ของครอบครัวของตน พระองค์ท่านก็ทรงใช้ความพยายามแปลงภาษาต่างประเทศ
ให้เป็ นศัพท์สาํ เนี ยงไทย และพระราชทานให้เป็ นชื่อสกุลแก่ครอบครัวนั้น ๆ (ทวี มุขธระโกษา,
2506: 349, 351-352)
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้ างสรรค์จ ากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสนั้น ผูว้ ิจ ัยพบว่าพระองค์ทรงระบุ ชื่อและ
นามสกุลของตัวละครไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่ องที่พระราชนิพนธ์หลัง พ.ศ. 2456 ซึ่งเป็ น
ช่ วงเวลาที่ พระองค์พยายามให้คนไทยคุน้ เคยกับการใช้นามสกุล หลังการประกาศใช้พระราช
บัญญัตินามสกุลในปี พ.ศ. 2456
ดังจะเห็นได้จากพระราชนิ พนธ์บทละครพูด ชวนหัวเรื่ อง
คดีสาคัญ วิไลเลือกคู่ และตบตา ซึ่งพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2460 และพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ซึ่งพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2461
ด้านชื่ อของตัวละครนางเอกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งชื่ อนั้น
เป็ นชื่ อที่มีความหมายที่ดีและไพเราะ อันแสดงให้เห็นถึงความมีค่าและความงดงาม ในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น ตัวละครนางเอกชื่อ “จินดา” ซึ่งหมายถึงความคิดหรื อ
อีกความหมายหนึ่ งคือแก้วมีค่า ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ ตัวละคร
นางเอกชื่อ “วิไล” ซึ่งหมายถึงความงาม ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา ตัวละคร
นางเอกชื่อ “มณี ” ซึ่งหมายถึงแก้วหรื อหิ นสี แดงที่มีค่า และในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ตัวละครนางเอกชื่อ “โสภา” ซึ่ งหมายถึงความงาม ซึ่ งสะท้อนให้เห็น
ว่าพระองค์ทรงสร้างสรรค์ชื่อตัวละครให้เข้ากับทัศนคติในการตั้งชื่อของคนไทยที่มกั จะตั้งชื่อให้
มี ความหมายที่ ดี และมี ความไพเราะ นอกจากนี้ ยังพบว่าตัว ละครที่ ประกอบอาชี พค้าขายหรื อ
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ทําหน้าที่ เป็ นบริ กร (บ๋ อย) นั้นเป็ นคนจี นมากกว่าคนไทย ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าพระองค์ทรงใส่ ใจ
รายละเอียดของเรื่ องเพื่อให้เข้ากับความจริ งในยุคสมัยของพระองค์ ซึ่งเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้ผอู ้ ่าน
หรื อผูช้ มการแสดงละครสามารถจินตนาการและเข้าถึงอรรถรสของเรื่ องได้อย่างชัดเจน เพราะ
สังคมในสมัยนั้นคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยมักจะประกอบอาชีพค้าขายและบริ การ
อนึ่งชื่อหรื อนามสกุลของตัวละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตั้งขึ้น
นั้น เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ช่ว ยเสริ มให้ว ตั ถุ ประสงค์ของความเป็ นบทละครพูด ชวนหัวนั้น ชัดเจนขึ้ น
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง คื อ ชื่ อหรื อ นามสกุล ที่ เกิ ด จากกลวิ ธี ก ารตั้ง จากลัก ษณะและพฤติ ก รรมของ
ตัวละคร ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าชื่อหรื อนามสกุลที่พระองค์ทรงตั้งด้วยกลวิธีน้ ีมีความหมายที่ค่อนข้าง
แตกต่างจากชื่อของคนทัว่ ไปในสังคม เช่น ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ ที่
มีตวั ละครตัวหนึ่ งชื่ อ นายเฉลียว ฉลาดพูด ซึ่ งนามสกุล “ฉลาดพูด” นั้น เป็ นนามสกุลที่แปลก
จากคนทัว่ ไปและมีส่วนสําคัญที่ช่วยเสริ มความเป็ นบทละครพูดชวนหัวให้โดดเด่นขึ้น ในพระราช
นิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ งวิ ไ ลเลือ กคู่ ตัว ละครชื่ อ นายติ่ ง ชาญค านวณ ซึ่ ง นามสกุ ล
“ชาญคานวณ” นี้ ก็เป็ นนามสกุลที่มีลกั ษณะพิเศษและแตกต่างจากนามสกุลทัว่ ไปของคนในสังคม
สมัยนั้น หรื อในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ตัวละครชื่อ ขุนทุร
วาที ซึ่ งชื่ อ “ทุ รวาที” นี้ เ ป็ นชื่ อที่ มีความหมายไปในทางร้ ายเพราะหมายถึ งผูพ้ ูดในทางที่ ไม่ ดี
ดังนั้นชื่อตัวละครตัวนี้ จึงมีความพิเศษเพราะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากชื่อ นามสกุล หรื อ
ชื่ อตําแหน่ งทัว่ ๆ ไปในสังคมสมัยนั้น และเป็ นส่ วนสําคัญที่ช่วยเสริ มให้บทบาทของความเป็ น
บทละครพูดชวนหัวนั้นชัดเจนขึ้น และที่สําคัญคือชื่ อตัวละครที่พระองค์ทรงตั้งด้วยกลวิธีน้ ี น้ ัน
สามารถที่จะช่วยให้ผอู ้ ่านหรื อผูช้ มคาดเดาอุปนิสัยหรื อบุคลิกภาพ อันส่ งผลต่อความเข้าใจเรื่ องราว
ได้ง่ายยืง่ ขึ้น
การวิ เ คราะห์ บ ทบาทตัว ละครสํ า คัญ ในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ผูว้ ิ จ ัย พบว่า พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงรั ก ษาบทบาทของตัว ละครสําคัญ ใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสไว้ เช่ น เดี ย วกับที่ ทรงรั ก ษาโครงเรื่ อ งและแก่ น เรื่ องของ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าพระองค์ทรงพิจารณก่อน
ที่จะทรงเลือกบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสมาสร้างสรรค์เป็ นพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวว่าเรื่ องใดที่มีความเหมาะสมต่อคนไทย เมื่อคนไทยได้ศึกษาพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยคนไทยสามารถเข้าใจเรื่ องราวผ่านบทบาทและลักษณะนิสัยของ
ตัวละครได้อย่างชัดเจน ทําให้ตระหนักถึง ผลดี และผลเสี ยจากความประพฤติและลักษณะนิ สัย
ต่างๆ ผ่านตัวละคร รวมถึงเข้าใจเนื้อหาสาระและข้อคิดต่าง ๆ ที่แฝงไว้ในบทละคร
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4. ฉากและสถานที่
การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บด้า นฉากและสถานที่ ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ ง
บทละครพูด ชวนหั ว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละคร
สุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสกับ บทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสซึ่ ง เป็ นต้น ฉบับ ผูว้ ิ จัย จะ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบในด้านการแบ่งองก์และฉาก และกลวิธีการสร้างสรรค์ดา้ นฉากและสถานที่
การวิเคราะห์ดา้ นการสร้างสรรค์ดา้ นฉากและสถานที่พบว่ามี 3 กลวิธี ดังนี้
1. การตัด คือ วิธีการตัดฉากและสถานที่ที่ระบุไว้ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสออกไป
2. การกาหนดขึน้ ใหม่ คือ วิธีการระบุฉากและสถานที่ข้ ึนมาใหม่ให้แตกต่างจากที่
ระบุไว้ในบทละครสุ ขนาฏกรรมนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
3. การปรั บเปลี่ยน คือ วิธีการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่ในพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดชวนหัว ด้วยการคงฉากและสถานที่เดิมตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสไว้เป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีบางส่ วนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัด ทรง
ปรับเปลี่ยน หรื อทรงกําหนดขึ้นใหม่ ในองก์น้ นั ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่ที่แสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องและความสัมพันธ์กนั กับฉากและสถานที่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส
อนึ่ งการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบด้านฉากและสถานที่ ผูว้ ิจยั จะนําเสนอข้อมูลด้วยตาราง
แสดงการเปรี ยบเที ย บฉากและสถานที่ ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสกับ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังตารางต่อไปนี้
4.1 การเปรียบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
หมอจาเป็ นกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
ฉากและสถานที่ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
หมอจาเป็ นกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
หมอจาเป็ น
องก์ที่ 1 : สถานที่คือทางเกวียนในป่ าแห่งหนึ่ง
รายละเอียด : ป่ านี้ เป็ นที่ เตียน ๆ คล้ายป่ าทางสระบุ รี
และพระฉาย และอยู่ไม่ห่างหมู่บา้ นนัก ข้างซ้ายและ
เห็ น บ้ า นตาสั ง เป็ นเรื อนอย่ า งย่ อ ม ๆ แต่ ม ่ั น คง
พอประมาณ มีทางเดินทางหลังเรื อนได้
องก์ที่ 2 : สถานที่คือในบ้านหมื่นจําเนียร
รายละเอียด : ในบ้านหมื่นจําเนี ยรเป็ นเรื อนฝากระดาน
อย่างเก่า ๆ
องก์ ที่ 3 : สถานที่ คือสวนริ มบ้านหมื่ นจําเนี ยรและใน
บ้านหมื่นจําเนียร
รายละเอียด : สวนริ มบ้านหมื่ นจําเนี ยรเป็ นสวนอย่าง
ไทย ๆ มีทอ้ งร่ อง ปลูกไม้ดอกบ้างไม้ผลบ้าง ส่ วน
บ้า นหมื่ น จํา เนี ย รเป็ นเรื อนฝากระดานอย่ า งเก่ า ๆ
(เหมือนองก์ที่ 2)

Le Médecin Malgré Lui
ACTE PREMIER (5 Scène)
องก์ที่ 1 (5 ฉาก) : ไม่ปรากฏการระบุสถานที่ในเรื่ อง

ACTE DEUX (5 Scène)
องก์ที่ 2 (5 ฉาก) : ไม่ปรากฏการระบุสถานที่ในเรื่ อง
ACTE TROIS (11 Scène)
องก์ที่ 3 (5 ฉาก) : ไม่ปรากฏการระบุสถานที่ในเรื่ อง

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตัดการแบ่ง
ฉากในแต่ละองก์ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสออกไป โดยทรงพระราช
นิพนธ์ให้บทละครพูดชวนหัวแบ่งเป็ นองก์ โดยแต่ละองก์ไม่ปรากฏการแบ่งฉากย่อย ๆ
เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บด้ า นการสร้ า งสรรค์ ฉ ากและสถานที่ ผู ้วิ จ ั ย พบว่ า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างสรรค์ดา้ นฉากและสถานที่ดว้ ยกลวิธีการกําหนด
ขึ้นใหม่ โดยในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui แบ่งเป็ น 3 องก์
ไม่ระบุฉากและสถานที่ที่ปรากฏในเรื่ อง แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงระบุฉาก
และสถานที่ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น ทั้ง 3 องก์ ทั้งนี้ การระบุฉาก
และสถานที่ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น นับว่าเป็ นสิ่ งที่สร้างสรรค์อนั
แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนื่องจากการระบุฉาก
และสถานที่ น้ ันเป็ นส่ วนสําคัญที่ ช่วยให้ผูท้ ี่ ได้อ่านพระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
คนไทย สามารถจินตนาการถึงฉากและสถานที่ที่ปรากฏในเรื่ องได้ นอกจากนี้ การระบุฉากและ
สถานที่ในพระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้ ยงั ช่วยให้ผทู ้ ี่จะนําพระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้ ไปจัดแสดง เข้าใจและ
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สามารถสร้างฉากและสถานที่ได้อย่างสมจริ งตามบริ บทของสังคมไทยในสมัยนั้น นอกจากนี้ การ
ระบุฉากและสถานที่ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องนี้ ยงั สื่ อให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยที่จะทําให้คนไทยเข้าใจในศิลปะการละครพูดอย่างแท้จริ ง
เนื่ องจากศิลปะการละครพูดเป็ นศิลปะการแสดงรู ปแบบใหม่ที่พระองค์ทรงนํามาเผยแพร่ ให้คน
ไทยได้รู้จกั และในสมัยนั้นคนไทยส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับศิลปะการแสดงประเภทนี้ ดังนั้นการ
ระบุฉากและสถานที่จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น เพราะมีส่วนสําคัญในการช่วยให้คนไทยเข้าใจเรื่ องราวได้
ง่ายขึ้น
4.2 การเปรียบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
ล่ามดีกบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
ฉากและสถานที่ ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดีกับ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
ล่ามดีกบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
ล่ามดี
องก์ ที่ 1 : สถานที่ คื อ ห้อ งกลางโฮเต็ล สงขลา เมื อ ง
สงขลา
รายละเอียด : ห้องกลางโฮเต็ลสงขลา ข้างขวามีประตู
1 ประตู ด้านหลังมีประตูอีก 1 ประตู ด้านซ้ายค่อนมา
ข้างหน้าโรงมี ประตู ทางหลังโรงมี โต๊ะยาว ๆ เป็ นที่
เสมียนนัง่ มีราวกุญแจอยูใ่ กล้ ๆ ตามผนังมีแจ้งความ
เวลารถไฟเดิน แจ้งความขายของต่าง ๆ ฯลฯ ข้างขวา
ค่อนมาทางหน้าโรงมีโต๊ะวางหนังสื อพิมพ์และหนังสื อ
เล่ม กับมีเครื่ องโทรศัพท์ 1 เครื่ อง

L’Anglais Tel Qu’on Le Parle
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.
องก์ ที่ 1 (9 ฉาก) : สถานที่คือห้องโถงของโรงแรมใน
กรุ งปารี ส
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ตารางที่ 15 แสดงการเปรี ยบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหั ว
เรื่องล่ ามดีกบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le
Parle (ต่ อ)
ล่ามดี

L’Anglais Tel Qu’on Le Parle
รายละเอียด : ด้านขวามีประตู 1 ประตูหนั หน้าไปสู่ หอ้ ง
โถง มี ทางออกทางซ้ า ยมื อ ด้ า นหลั ง มี ประตู
อีก 1 ประตูอยูด่ า้ นซ้ายค่อนมาข้างหน้าโรง ทางหลัง
โรงมีโต๊ะยาว ๆ เป็ นที่เสมียนนัง่ มีราวแขวนกุญแจอยู่
ใกล้ ๆ ตามผนั ง มี ป ระกาศแจ้ ง กํา หนดการเวลา
รถไฟ มีประกาศแจ้งกําหนดการเดินเรื อ ค่อนมาทาง
หน้ า โรงมี โ ต๊ ะ วางหนั ง สื อพิ ม พ์ แ ละหนั ง สื อ มี
โทรศัพท์ 1 เครื่ อง

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงตัดการ
แบ่งฉากในแต่ละองก์ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสออกไป โดยทรงพระราช
นิพนธ์ให้บทละครพูดชวนหัวแบ่งเป็ นองก์ โดยแต่ละองก์ไม่ปรากฏการแบ่งฉากย่อย ๆ
เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บด้า นการสร้ า งสรรค์ฉ ากและสถานที่ ผูว้ ิ จ ัย พบว่ า
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์ด้า นฉากและสถานที่ ด้ว ยกลวิ ธี ก าร
ปรั บเปลี่ยน โดยเมื่ อพิจารณาสถานที่ในองก์ที่ 1 ของบทละครทั้งสองเรื่ องข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงระบุสถานที่ที่ปรากฏในองก์ที่ 1 คล้ายกับสถานที่ใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส กล่าวคือสถานที่ขององก์ที่ 1 ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสนั้นคือห้องโถงของโรงแรมในกรุ งปารี ส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรง
พระราชนิพนธ์ให้สถานที่ในองก์ที่ 1 คือ ห้องกลางโฮเต็ลสงขลา เมืองสงขลา จะเห็นได้ว่าสถานที่
ของทั้งบทละครทั้งสองเรื่ องนั้นต่างก็เกิดในโรงแรม เพียงแต่คนละเมือง ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า
เหตุที่พระองค์ทรงพระราชนิ พนธ์สถานที่ในเรื่ องให้เกิดที่เมืองสงขลา เนื่ องจากเมืองสงขลาเป็ น
เมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองไทรบุรี ซึ่ งเป็ นเมืองการค้าในการปกครองของอังกฤษและมีชาว
อังกฤษมาทํางานอยูม่ าก ปั จจุบนั คือรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งสมเหตุสมผลกับเหตุการณ์ใน
เรื่ องที่พระองค์พระราชนิพนธ์ให้นายยอน สมิท ชาวอังกฤษ เดินทางมาจากไทรบุรีเพื่อมาตามหา
เบ็ตตี สมิท ลูกสาวที่หนีมากับริ ชาร์ด ดิ๊กซัน และได้เข้ามาพักที่โรงแรมในเมืองสงขลา ประกอบ
กับเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่ แสดงให้เห็ นถึ งความไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษของคนที่ ทาํ หน้าที่ เป็ นล่าม
โดยในฉบับของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเป็ นความไม่ เข้าใจภาษาอังกฤษของล่ าม
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ชาวฝรั่งเศส ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวของไทยนั้น พระองค์พระราชนิ พนธ์ให้ล่าม
ชาวไทยไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งคล้ายกับในบทละครภาษาฝรั่งเศส จะเห็นได้ว่าพระองค์พระราช
นิ พนธ์ดา้ นสถานที่ได้สมเหตุสมผลกับการดําเนิ นเรื่ อง และทรงละเอียดรอบคอบในการพระราช
นิพนธ์ดา้ นสถานที่ให้มีเหตุผลและสัมพันธ์กบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
อนึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของฉากในองก์ที่ 1 ของบทละครทั้งสองเรื่ องข้างต้น
ผูว้ ิ จ ัย พบว่า พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงทรงคงลัก ษณะของฉากที่ ป รากฏใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเป็ นส่ วนใหญ่ ได้แก่ ประตูดา้ นขวาของโรง ประตูดา้ นหลัง
ทางซ้ายของโรง โต๊ะยาวที่น่งั ของเสมียนทางหลังโรง ราวกุญแจอยู่ใกล้โต๊ะ กําหนดการรถไฟ
(ตารางเวลารถไฟ) ทางหน้าโรงมี โ ต๊ะ วางหนังสื อพิมพ์และหนังสื อ และมี โทรศัพท์ 1 เครื่ อ ง
อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงปรั บเปลี่ ย นรายละเอี ย ดบางประการในการอธิ บายฉาก คื อทรงตัด
ประกาศแจ้งกําหนดการเดินเรื อออกไป และทรงเพิ่มแจ้งความขายของต่าง ๆ เข้ามา ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะทรงเห็นว่าเหมาะสมและสมจริ งกว่า
4.3 การเปรียบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
คดีสาคัญกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux
ฉากและสถานที่ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญกับ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
คดีสาคัญกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux
คดีสาคัญ
องก์ที่ 1 : สถานที่คือศาลมณฑลโลเลบุรี
รายละเอี ย ด : ศาลมณฑลโลเลบุ รี มี บ ัล ลัง ก์ ที่ นั่ ง
จ่าศาล โจทก์ จําเลย ม้าคนฟั ง และคอกพยาน ตาม
แบบศาลทัว่ ๆ ไป

Un Client Serieux
ACTE PREMIER : En chamber du conseil.
Fauteuils et chaises de reps vert bouteille. Hautes
boiseries de chêne montant à mi-hauteur des murs, audessous 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.
องก์ที่ 1 : สถานที่คือห้องพักในศาล
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ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
คดีสาคัญกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux (ต่ อ)
คดีสาคัญ

Un Client Serieux
รายละเอีย ด : มี เก้า อี้ เ ท้า แขนและเก้า อี้ ผ า้ ลายขวางสี
เขี ย วเหมื อ นขวด มี โ ต๊ ะ ทํา จากไม้สู ง ครึ่ งหนึ่ งของ
กําแพง ใต้โต๊ะมีกองกระดาษสี น้ าํ เงินขนาดใหญ่เรี ยง
รายไปด้ว ยดอกพลับ พลึ ง ไฟจากเตาผิง ลุ ก โชติ ช่ว ง
จ่ า ศาลยื น อยู่ ห น้ า กระจกกํา ลัง ถอดริ บบิ้ น จากหลัง
คอเสื้ อ ประตูเปิ ดออก
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 vaet-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.
องก์ ที่ 2 : สถานที่คือห้องโถง ชื่ อปาส-เปอดูส์ (PasPerdus) ที่ศาลปาเล่ส์ เดอ จูสตีส (Palais de Justice)
รายละเอี ย ด : ผนั ง ห้ อ งมี ก ลิ่ น หอมสดชื่ น ของศิ ล า
ม้านัง่ ทําจากไม้สนวางเรี ยงราย ที่เท้าแขนของม้านัง่ มัน
แวววับ มีเสี ยงอื้ออึงในศาล ผูค้ นใส่ ชุดเสื้ อครุ ยมีคอ
เสื้ อสี ขาวและผ้าสะพายไหล่ มี รูปปั้ นทําจากหิ นอ่อน
สองตัวตั้งอยูห่ น้าศาล
ACTE TROIS : La 12 chambre correctionnelle.
Coup de sonnette.
องก์ที่ 3 : สถานที่คือห้องพิจารณาคดีที่ 12
รายละเอียด : มีเสี ยงกระดิ่งดังขึ้น

จากตารางข้างต้นจะเห็ น ได้ว่าบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเรื่ องนี้ ไม่
ปรากฏการระบุการแบ่งฉากย่อย ๆ ในแต่ละองก์ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
ไม่ระบุการแบ่งฉากในแต่ละองก์เช่นเดียวกัน
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เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บด้า นการสร้ า งสรรค์ฉ ากและสถานที่ ผูว้ ิ จ ัย พบว่ า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์ดา้ นฉากและสถานที่ดว้ ยกลวิธีการตัด โดย
พระองค์ทรงตัดสถานที่รวมถึงทรงตัดฉากที่ปรากฏในองก์ที่สองและองก์ที่สามของบทละครภาษา
ฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux ออก โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชนิพนธ์
บทละครพูดเรื่ องคดีสาคัญ โดยทรงระบุให้พระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้ เป็ นบทละครพูดองก์เดียวและมี
เพียงฉากเดียว ทั้งนี้เหตุที่พระองค์ทรงตัดองก์ที่สองและองก์ที่สามของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส เนื่องจากบทละครพูดเรื่ องนี้เป็ นบทละครพูดที่มีขนาดสั้น เหตุการณ์ต่าง ๆ เรี ยงตามลําดับ
เวลา และสามารถสร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในสถานที่เดียวได้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องเปลี่ยน
สถานที่หรื อฉากใหม่ และที่สําคัญคือส่ งผลให้ผอู ้ ่านและผูช้ มการแสดงเข้าใจเรื่ องราวได้ดีย่ิงขึ้น
การตัดฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ จึงเป็ นสิ่ งแสดงให้เห็นถึง
พระอัจฉริ ยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ยงั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์ดา้ น
ฉากและสถานที่ดว้ ยกลวิธีการกําหนดขึ้นใหม่ โดยเมื่อพิจารณาสถานที่ในองก์ที่ 1 ของบทละครทั้ง
สองเรื่ องข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าองค์ทรงสร้างสรรค์ฉากและสถานที่ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวขึ้นมาใหม่ให้แตกต่างจากองก์ที่ 1 ของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสที่เป็ นห้องพัก
ในศาล ซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนเป็ นห้องทํางาน แต่พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนให้เหตุการณ์ในพระราช
นิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ งคดี ส าคัญ เกิ ด ขึ้ น ในศาลมณฑลโลเลบุ รี ซึ่ ง เป็ นเมื อ งสมมติ
และเมื่ อพิ จารณาการบรรยายรายละเอี ย ดของฉากในองก์น้ ี ก็จะทราบว่าสถานที่ ขององก์น้ ี เป็ น
ห้องพิจารณาคดีในศาล เพราะมีบลั ลังก์ ที่นง่ั จ่าศาล โจทก์ จําเลย ม้านัง่ คนฟั ง และคอกพยาน
ส่ วนองก์ที่ 2 และองก์ที่ 3 ผูว้ ิจยั จัดอยูใ่ นกลวิธีการตัด ดังที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น
4.4 การเปรียบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
วิไลเลือกคู่กบั บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacitiés du Capitaine Tic
ฉากและสถานที่ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่
กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacitiés du Capitaine Tic ปรากฏดังตาราง
ต่อไปนี้

215
ตารางที่ 17 แสดงการเปรี ยบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหั ว
เรื่ องวิไลเลือกคู่กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเรื่ องLes Vivacitiés du
Capitaine Tic
วิไลเลือกคู่
องก์ที่ 1 : สถานที่คือห้องในบ้านคุณหญิงเขียวประดิษฐ
ราชการ
รายละเอียด : ห้อ งนั่งในบ้านคุ ณหญิ ง เขี ยวประดิ ษ ฐ
ราชการ (เวลาเช้า) มีประตูขวาและซ้าย เปิ ดเข้าไปใน
เรื อนหรื อเฉลียง หน้าต่างกลาง มีโต๊ะเก้าอี้พอสมควร

องก์ ที่ 2 : สถานที่คือห้องรับแขกในบ้านคุณหญิงเขียว
ประดิษฐราชการ
รายละเอี ย ด : ห้ อ งรั บ แขกในบ้ า นคุ ณ หญิ ง เขี ย ว
ประดิษฐราชการ (เวลาคํ่าวันรุ่ งขึ้น) มีประตูขวาและ
ซ้าย กลางมีประตูเปิ ดออกไปเฉลียง และต่อเฉลียงไป
แลเห็ น สวนห้อ งมี เ ครื่ อ งตกแต่ ง ประดับ ประดาตาม
สมควร เวลานี้ เป็ นเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นในห้อง
เปิ ดไฟฟ้ า
องก์ที่ 3 : สถานที่คือห้องในบ้านคุณหญิงเขียวประดิษฐ
ราชการ
รายละเอียด : ห้อ งนั่งในบ้านคุ ณหญิ ง เขี ยวประดิ ษ ฐ
ราชการ (เวลากลางวันวันรุ่ งขึ้น) มี ประตูขวาและซ้าย
เปิ ดเข้าไปในเรื อนหรื อ เฉลี ยง หน้าต่ างกลาง มี โต๊ะ
เก้าอี้พอสมควร มีกระดิ่งวางบนโต๊ะใบหนึ่ง

Les Vivacitiés du Capitaine Tic
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.
องก์ ที่ 1 (11 ฉาก) : สถานที่คือห้องรับแขกที่บา้ นของ
นางกีย-์ โรแบรต์
รายละเอียด : ห้องรั บแขกที่บา้ นของนางกี ย-์ โรแบรต์
มีประตูดา้ นในและมีประตูทางด้านซ้ายและด้านขวา มี
เตาผิง เก้าอี้และม้านัง่
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.
องก์ที่ 2 (13 ฉาก) : สถานที่คือห้องรับแขก
รายละเอียด : ห้อ งรั บ แขกมี 3 ประตูยู่ด้านใน ทํา ให้
มองเห็นห้องรับแขกอีกห้องหนึ่ ง มีเชิงเทียน ทางขวา
มีเตาผิง ประตูอยูท่ างซ้าย
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.
องก์ ที่ 3 (12 ฉาก) : สถานที่คือห้องรับแขกที่บา้ นของ
นางกีย ์ -โรแบรต์
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ตารางที่ 17 แสดงการเปรี ยบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหั ว
เรื่ องวิไลเลือกคู่กับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเรื่ องLes Vivacitiés du
Capitaine Tic (ต่ อ)
วิไลเลือกคู่

Les Vivacitiés du Capitaine Tic
รายละเ อี ย ด : ห้ อ งรั บแขกที่ บ้ า นของนางกี ย์ โรแบรต์ มีประตูดา้ นใน หน้าต่างอยูท่ างซ้าย มีเตาผิง
กระดิ่ ง นาฬิ กาตั้งบนพื้น โต๊ะตรงกลางโรงละครมี
อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ เขี ย นหนัง สื อ ปากกาขนนก ทาง
ขวามือมีมา้ นัง่ กลม กระดิ่งอีกอันหนึ่ง เก้าอี้ และเก้าอี้
เท้าแขน

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงตัดการ
แบ่งฉากในแต่ละองก์ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสออกไป โดยทรงพระราช
นิพนธ์ให้บทละครพูดชวนหัวแบ่งเป็ นองก์ โดยแต่ละองก์ไม่ปรากฏการแบ่งฉากย่อย ๆ
เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บด้า นการสร้ า งสรรค์ฉ ากและสถานที่ ผูว้ ิ จ ัย พบว่ า
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์ด้า นฉากและสถานที่ ด้ว ยกลวิ ธี ก าร
ปรั บเปลี่ยน โดยเมื่ อพิจารณาสถานที่ในองก์ที่ 1 ของบทละครทั้งสองเรื่ องข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงทรงปรับเปลี่ยนสถานที่ในองก์ที่ 1 กล่าวคือในองก์ที่ 1
ของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องรับแขกที่บา้ นของนางกีย-์
โรแบรต์ ผูเ้ ป็ นป้ าของตัวละครเอก ส่ วนเหตุการณ์ในองก์ที่ 1 เกิดขึ้นในห้องนั่งในบ้านคุณหญิง
เขียว ประดิษฐราชการ ซึ่ งเป็ นป้ าของตัวละครเอกในเรื่ องเช่นกัน ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่าห้องนัง่
ในบ้านคุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงหมายถึงห้องรับแขก แต่น่าจะทรง
หมายถึ ง ห้ อ งทั่ว ไปที่ มี ที่ น่ัง เพราะในองก์ที่ 2 ของพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ ง
วิไ ลเลือ กคู่ พระองค์ทรงระบุ สถานที่ ว่า ห้อ งรั บ แขก อย่า งไรก็ต ามสถานที่ ใ นองก์ที่ 1 ทั้ง ใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสและพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของไทยนั้นก็มีลกั ษณะ
เป็ นห้องเช่ นกัน ในองก์ที่ 2 พระองค์ทรงคงสถานที่ ตามสถานที่ ใ นบทละครภาษาฝรั่ งเศสคื อ
ห้องรับแขก ในองก์ที่ 3 พระองค์ทรงใช้สถานที่เดียวกับในองก์ที่ 1 ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าทั้งสามองก์
ในบทละครสุ ข นาฏรรมภาษาฝรั่ ง เศสล้ว นใช้ห้อ งรั บ แขกเป็ นสถานที่ แต่ ใ นพระราชนิ พ นธ์
บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ พระองค์ทรงระบุสถานที่ในองก์ที่ 1 และองก์ที่ 3 เป็ นห้องนัง่
ในบ้าน ส่ วนสถานที่ในองก์ที่ 2 นั้นคือห้องรับแขก
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นอกจากนี้ส่ิ งที่น่าสนใจประการสําคัญคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงระบุช่วงเวลาที่เกิดเรื่ องเพิ่มเข้าไปในแต่ละองก์ของพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
วิไลเลือกคู่ โดยองก์ที่ 1 เวลาเช้า องก์ที่ 2 เวลาคํ่าวันรุ่ งขึ้น และองก์ที่ 3 เวลากลางวันวันรุ่ งขึ้น
แต่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นไมได้ระบุเวลา การที่พระองค์ทรงกําหนดเวลาที่เกิด
เรื่ องเข้าไปนั้นแสดงให้เห็ นว่าพระองค์ทรงละเอียดรอบคอบเป็ นอย่างสู ง พระองค์ทรงใส่ ใจใน
รายละเอียดและทรงต้องการให้ผูท้ ี่อ่านพระราชนิ พนธ์ของพระองค์รวมถึงผูท้ ี่จะนําพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดชวนหัวเรื่ องนี้ไปจัดแสดงได้เข้าใจเรื่ องราวโดยง่ายที่สุด เพราะศิลปะการละครพูดเป็ น
ศิลปะการแสดงรู ปแบบใหม่ของไทยในสมัยนั้นที่คนไทยส่ วนใหญ่ยงั ไม่เคยชิน
ในส่ วนของฉากซึ่ งเป็ นรายละเอียดในองก์ที่ 1 นั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงคงลักษณะของฉากที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเป็ นส่ วนใหญ่
ได้แก่ มีประตูทางด้านซ้ายและด้านขวา มีเก้าอี้ แต่พระองค์ทรงตัดประตูดา้ นใน เตาผิง และ
ม้านั่ง ที่ระบุในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสออกไป อาจเป็ นเพราะทรงเห็นว่าไม่มีความ
จําเป็ นต้องมีในฉาก ทั้งนี้ การที่พระองค์ทรงตัดเตาผิงออกไปและทรงเพิ่มหน้าต่างกลางฉากเข้ามา
ในฉากของไทยนั้น เป็ นการปรั บเปลี่ยนที่แสดงให้เห็ นถึ งการสร้ างสรรค์ฉากและสถานที่ ของ
พระองค์เพื่อให้เข้ากับบริ บทของสังคมไทย เพราะประเทศไทยเป็ นเมืองร้อน ลักษณะบ้านเรื อน
ของไทยนั้นต้องมีหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ อีกทั้งเตาผิงก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีในบ้าน เพราะเตาผิงถูก
สร้างขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นภายในบ้านซึ่ งเหมาะกับบ้านเรื อนที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศเขตหนาวแถบ
ยุโรปหรื ออเมริ กา
นอกจากนี้รายละเอียดของฉากในองก์ที่ 2 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงคงจํานวนประตูในห้องรับแขกให้มี 3 ประตู เช่นเดียวกับในฉากของบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่ งเศส แต่พระองค์ทรงระบุรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส โดยพระองค์ทรงระบุว่าประตูตรงกลางเป็ นประตูสําหรับออกไปที่เฉลียง และสามารถ
มองเห็นสวน อีกทั้งทรงระบุในห้องมีเครื่ องประดับตกแต่งตามสมควร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์
ทรงใส่ ใจในรายละเอียดต่าง ๆ และพระองค์ทรงจินตนาการถึงความสวยงามของฉากเมื่อต้องนํา
เรื่ องนี้ ไปจัดแสดง และที่สาํ คัญพระองค์ทรงคํานึ งถึงความเข้าใจและจินตนาการของผูท้ ี่มีโอกาส
อ่านหรื อชมพระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้ จึงทรงระบุรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
นอกจากจะทรงระบุรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว พระองค์ยงั ทรงตัดเชิงเทียนที่ปรากฏในองก์ที่ 2 ของ
บทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสออกไป และทรงระบุ ใ ห้ ใ นองก์ที่ 2 ของพระราชนิ พ นธ์
บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ นั้น เปิ ดไฟฟ้ าในห้อง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์
ทรงสร้างสรรค์ดา้ นฉากและสถานที่ดว้ ยการคํานึงถึงบริ บทของสังคมไทย เพราะประเทศไทยเริ่ มมี
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ไฟฟ้ าใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2427 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว (รัชกาลที่ 5)
โดยมีใช้ในราชสํานัก วังเจ้านาย และบ้านของผูม้ ีอนั จะกิน แม้จะยังไม่ทวั่ ถึงก็ตาม แต่ในรัชสมัย
ของพระองค์น้ นั เริ่ มมีไฟฟ้ าใช้มากขึ้น และด้วยบริ บททางสังคมที่เหตุการณ์ในเรื่ องเกิดขึ้นในบ้าน
ของคุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ ซึ่งถือว่าเป็ นตัวละครที่มีฐานะทางสังคม และคนที่มีฐานะทาง
สังคมก็น่าจะมีไฟฟ้ าใช้ภายในบ้าน ดังนั้นการที่บา้ นของคุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ มีไฟฟ้ า
ใช้จึงเป็ นการสร้างสรรค์ที่สมเหตุสมผล
รายละเอี ย ดของฉากในองก์ที่ 3 ของพระราชนิ พนธ์บทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ ง
วิไลเลือกคู่ เป็ นฉากเดียวกันกับองก์ที่ 1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงคงอุปกรณ์
ประกอบฉากที่ ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส ได้แก่ ประตูทางด้านซ้ายและ
ด้านขวา เก้าอี้ แต่พระองค์ทรงตัดประตูดา้ นใน เตาผิง นาฬิกาตั้งบนพื้น กระดิ่งอันหนึ่ง อุปกรณ์
เขียนหนังสื อ ปากกาขนนก ม้านัง่ กลม และเก้าอี้เท้าแขน ที่ระบุในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสออกไป เหตุที่ทรงตัดอุปกรณ์ประกอบฉากหลายอย่างออกไปนั้นอาจเป็ นเพราะทรงเห็นว่า
สถานที่ในองก์ที่ 1 กับองก์ที่ 3 นั้นเป็ นสถานที่เดียวกัน และระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์กห็ ่างกันเพียง
สองวัน ดังนั้นเพื่อความสมจริ งก็ควรคงอุปกรณ์ประกอบฉากไว้เหมือนองก์ที่ 1 ซึ่ งแตกต่างจาก
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสที่ องก์ที่ 1 กับองก์ที่ 3 เป็ นสถานที่ เดี ยวกัน แต่ในองก์ที่ 3
มีอุปกรณ์ประกอบฉากเพิ่มเข้ามาหลายอย่างเมื่อเทียบกับในองก์ที่ 1 นอกจากนี้ การที่พระองค์ทรง
ตัด เตาผิง ออกไปและทรงเพิ่ มหน้า ต่ า งกลางฉากเข้า มาในฉากของไทยนั้น ก็เ ช่ น เดี ย วกับ การ
วิเคราะห์รายละเอียดของฉากในองก์ที่ 1 ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น และการที่พระองค์ทรงระบุให้มี
กระดิ่งใบเดียวในฉาก แต่ในบทละครภาษาฝรั่งเศสมี 2 ใบนั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นการช่วยเสริ มให้
กระดิ่งใบนี้มีนยั ที่สาํ คัญต่อเรื่ องมากยิง่ ขึ้น เพราะกระดิ่งเป็ นอุปกรณ์สาํ หรับเรี ยกคนรับใช้และเป็ น
เสี ยงสัญญาณสําคัญที่สื่อให้ตวั ละครระงับความโกรธ
4.5 การเปรียบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
ตบตากับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
ฉากและสถานที่ ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตากับ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 18 แสดงการเปรี ยบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหั ว
เรื่องตบตากับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
ตบตา
องก์ ที่ 1 : สถานที่ คื อ ห้ อ งรั บ แขกในบ้ า นหมอคํา
วิมะโลสถ
รายละเอียด : ห้องรั บแขกในบ้านหมอคํา วิมะโลสถ
เป็ นบ้า นผู้มี อ ัน จะกิ น แต่ ไ ม่ ใ ช่ ม ่ัง มี เครื่ องเรื อนมี
ตบแต่งพอดูได้อย่างเรี ยบ ๆ มีโต๊ะเขียนหนังสื ออยูร่ ิ ม
หน้าต่ างข้างขวา มี รู ป ติ ดผนังตามสมควร และมี ต้ งั
ขาหยัง่ แผ่นหนึ่ ง นอกนั้น เครื่ อ งตบแต่ งตามสมควร
มีหีบเพลงตั้งข้างซ้ายโรง
องก์ที่ 2 : สถานที่คือเฉลียงในบ้านนายรอด รตินนั ทน์
รายละเอีย ด : เฉลี ย งในบ้า นนายรอด รติ นัน ทน์ มี
ทางเข้าออก 2 ทาง คือ ทางซ้ายเป็ นเฉลียงเดิ นหายเข้า
โรงไป สมมุ ต ว่า ไปออกนอกบ้า น ทางขวามี ป ระตู
สมมุตว่าเข้าไปในเรื อนด้านหลัง เลยพนักเฉลียงออกไป
ฉากหลังเป็ นสวนมีเครื่ องตกแต่งพอสมควร

La Poudre aux Yeux
ACTE PREMIER (12 Scène) : Un salon bourgeois
chez Malingear.
Un salon bourgeois chez Malingear : piano à gauche,
bureau à droite, guéridon au milieu.
องก์ ที่ 1 (12 ฉาก) : สถานที่คือห้องรับแขกที่บา้ นของ
นายมาแล็งเชียร์ ผูม้ ีอนั จะกิน
รายละเอียด : ห้องรั บแขกที่ บา้ นของนายมาแล็งเชี ยร์
ผูม้ ีอนั จะกิน มีเปี ยโนตั้งอยูท่ างซ้าย โต๊ะทํางานตั้งอยู่
ทางขวา มีมา้ นัง่ กลมอยูต่ รงกลาง
ACTE DEUX (10 Scène) : Un salon chez Ratinois.
Un salon chez Ratinois : cheminée et table à gauche,
fenêtre et guéridon à droite.
องก์ ที่ 2 (10 ฉาก) : สถานที่คือห้องรับแขกที่บา้ นของ
นายราตินวั ส์
รายละเอี ย ด : ห้ อ งรั บ แขกที่ บ้า นของนายราติ นัว ส์
มีเตาผิงและโต๊ะอยูท่ างซ้าย หน้าต่างและม้านัง่ กลมอยู่
ทางขวา

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงตัดการ
แบ่งฉากในแต่ละองก์ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสออกไป โดยทรงพระราช
นิพนธ์ให้บทละครพูดชวนหัวแบ่งเป็ นองก์ โดยแต่ละองก์ไม่ปรากฏการแบ่งฉากย่อย ๆ
เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บด้า นการสร้ า งสรรค์ฉ ากและสถานที่ ผูว้ ิ จ ัย พบว่ า
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์ด้า นฉากและสถานที่ ด้ว ยกลวิ ธี ก าร
ปรั บเปลี่ยน โดยเมื่ อพิจารณาสถานที่ในองก์ที่ 1 ของบทละครทั้งสองเรื่ องข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่า
พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงทรงปรั บ เปลี่ ย นรายละเอี ย ดของฉากในองก์ที่ 1
กล่าวคือสถานที่ในองก์ที่ 1 ของบทละครทั้งสองเรื่ องคือในห้องรับแขกในบ้านของครอบครัวฝ่ าย
หญิ ง เมื่ อพิจารณาในส่ วนรายละเอี ยดของฉากที่ ปรากฏในองก์ที่ 1 ของบทละครทั้งสองเรื่ อง
ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงคงอุปกรณ์ประกอบฉากและตําแหน่ งการ
วางไว้ตามบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส โดยมีเปี ยโน (หี บเพลง) อยูท่ างซ้ายและโต๊ะทํางาน
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ตั้งอยูท่ างขวา แต่ทรงตัดม้านัง่ กลมตั้งอยูก่ ลางโรงที่ปรากฏในบทละครภาษาฝรั่งเศสออกไป ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะทรงเห็นว่าไม่จาํ เป็ นต้องมีและไม่เข้ากับห้องรับแขกในบ้านของคนไทย นอกจากนี้
องค์ประกอบสําคัญที่แสดงให้เห็นพระอัจฉริ ยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่จากบทละคร
ภาษาฝรั่งเศส คือ การอธิ บายรายละเอียดของฉากเพิ่มเข้าไป โดยทรงระบุว่าหมอคํา วิมะโลสถ
เป็ นผูม้ ีอนั จะกิน แต่ไม่ใช่มงั่ มี เครื่ องเรื อนในห้องมีตบแต่งอย่างเรี ยบ ๆ ตามสมควร มีรูปติดผนัง
และมีขาตั้งหยัง่ ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่ช่วยให้ผอู ้ ่านสามารถจินตนาการได้อย่างชัดเจนขึ้น และช่วย
ให้ผูท้ ี่ จะนําพระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้ ไปจัดแสดงเข้าใจในรายละเอียดของฉากได้อย่างชัดเจนและ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ยงั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์ฉาก
และสถานที่ในองก์ที่ 2 ด้วยกลวิธีการกําหนดขึ้นใหม่ ซึ่ งแตกต่างจากฉากและสถานที่ในองก์ที่ 2
ของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้เหตุที่พระองค์พระราชนิพนธ์ฉากและสถานที่ในองก์
ที่ 2 ให้แตกต่างจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส เป็ นเพราะพระองค์ตอ้ งการให้ผอู ้ ่านและ
ผูช้ มพระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้ เห็ นถึงการตบตากันของครอบครัววิมะโลสถและครอบครัวรตินันทน์
อย่างชัดเจนที่สุด แม้แต่เรื่ องของสถานที่ซ่ ึงเป็ นที่พกั อาศัยทุกวันยังต้องตบตากัน โดยยกข้ออ้างมา
เป็ นเหตุผลเพื่อหลอกอีกฝ่ ายว่าห้องรับแขกปรับปรุ งอยูแ่ ละต้องนัง่ ที่เฉลียงแทน แต่ความจริ งแล้ว
เป็ นเพราะกลัวอีกฝ่ ายจะหาว่ามีฐานะยากจน
4.6 การเปรียบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่อง
หลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur
Perrichon
ฉากและสถานที่ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียร
เดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur Perrichon ปรากฏ
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 19 แสดงการเปรี ยบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหั ว
เรื่องหลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de
Monsieur Perrichon
หลวงจาเนียรเดินทาง
Le Voyage de Monsieur Perrichon
องก์ที่ 1 : สถานที่คือสถานีรถไฟหลวงสายใต้ บางกอก ACTE PREMIER (9 Scène) : La gare du chemin de
น้อย
fer de Lyon, à Paris.
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ตารางที่ 19 แสดงการเปรี ยบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหั ว
เรื่องหลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de
Monsieur Perrichon (ต่ อ)
หลวงจาเนียรเดินทาง
รายละเอียด : ชานพัก สถานีรถไฟหลวงสายใต้

องก์ ที่ 2 : สถานที่คือห้องในเรื อนพัก ณ ตําบลกะโรม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช (ภายหลังองก์ที่ 1 ประมาณ
7 วัน)
ร า ย ล ะ เ อี ย ด : ที่ พั ก ตํ า บ ล ก ะ โ ร ม จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช เป็ นห้ อ งกลางในเรื อนที่ พ ั ก
ด้า นหลัง ขวามี ป ระตู เ ปิ ดออกไปเฉลี ย ง ซึ่ งใช้เ ป็ น
ทางเข้า ออกของที่ พ ัก นี้ ด้ า นหลัง ซ้ า ยมี ห น้ า ต่ า ง
ด้ า นซ้ า ยมี ป ระตู 1 ประตู ด้ า นขวามี ห น้ า ต่ า ง 2
หน้าต่าง เครื่ องแต่งห้องมีตามสมควร

Le Voyage de Monsieur Perrichon
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.
องก์ ที่ 1 (9 ฉาก) : สถานที่คือสถานีรถไฟลา การ์ เดอ
ลียง ที่กรุ งปารี ส
รายละเอียด : สถานีรถไฟ ลา การ์ เดอ ลียง ที่กรุ งปารี ส
ด้านในมีที่ก้ นั สําหรับเข้าไปยังห้องสําหรับให้ผมู้ าพักร
อรถไฟ ด้านในทางขวามีช่องจําหน่ายตัว๋ ทางซ้ายมีมา้
นัง่ มีพอ่ ค้าขายขนมเค้กและพ่อค้าขายหนังสื อ
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.
องก์ ที่ 2 (10 ฉาก) : สถานที่คือภายในบ้านพักที่มงตอง
แวร์ ใกล้กบั ทะเลสาบนํ้าแข็ง ลา แมร์ เดอ กล๊าส
รายละเอีย ด : ภายในบ้า นพัก ที่ ม งตองแวร์ ใกล้กับ
ทะเลสาบนํ้ าแข็ ง ลา แมร์ เดอ กลาส ด้า นในสุ ด
ทางขวามีประตู ทางซ้ายมีหน้าต่างมองเห็นทัศนี ยภาพ
ที่ มี หิ ม ะปกคลุ ม ภู เ ขา ทางซ้ า ยมี ป ระตู แ ละเตาผิ ง
ทางขวามีโต๊ะ และมีหนังสื อสําหรับผูม้ าพักวางอยูห่ นึ่ง
เล่ม มีประตู
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ตารางที่ 19 แสดงการเปรี ยบเทียบองก์ และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหั ว
เรื่องหลวงจาเนียรเดินทางกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de
Monsieur Perrichon (ต่ อ)
หลวงจาเนียรเดินทาง
Le Voyage de Monsieur Perrichon
องก์ ที่ 3 : สถานที่คือห้องรับแขกในบ้านหลวงจําเนี ยร ACTE TROIS (13 Scène) : Un salon chez Perrichon,
วานิช กรุ งเทพฯ (ภายหลังองก์ที่ 2 ประมาณ 1 เดือน) à Paris.
Un salon chez Perrichon, à Paris. Cheminée au fond;
รายละเอียด : ไม่ปรากฏการระบุฉากในองก์น้ ี
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.
องก์ ที่ 3 (13 ฉาก) : สถานที่คือห้องรับแขกที่บา้ นของ
นายเปริ ชอง ที่กรุ งปารี ส
รายละเอี ย ด : ห้ อ งรั บ แขกในบ้า นของนายเปริ ช อง
มีเตาผิงด้านในของห้อง ประตูทางเข้าห้องอยู่ทางมุม
ซ้ายมือ ห้องพักอยูท่ างมุมขวา ห้องรับประทานอาหาร
อยู่ท างซ้ า ย ตรงกลางมี พ รม ม้า นั่ง กลม โซฟาอยู่
ทางขวาของม้านัง่ กลม
องก์ ที่ 4 : สถานที่คือห้องรับแขกในบ้านหลวงจําเนี ยร ACTE QUATRE (10 Scène) : Un jardin.
วานิช กรุ งเทพฯ
Un jardin. Bancs, chaises, table rustique; à droite, un
รายละเอียด : ห้องรั บแขกในบ้านหลวงจําเนี ยรวานิ ช pavillon praticable.
องก์ที่ 4 (10 ฉาก) : สถานที่คือในสวน
กรุ งเทพฯ แต่เป็ นเวลากลางวัน (วันรุ่ งขึ้น)
รายละเอียด : ในสวนมีมา้ นัง่ เก้าอี้ โต๊ะธรรมดาแบบ
พื้นบ้าน ทางขวามือมีศาลา

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงตัดการ
แบ่งฉากในแต่ละองก์ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสออกไป โดยทรงพระราช
นิพนธ์ให้บทละครพูดชวนหัวแบ่งเป็ นองก์ โดยแต่ละองก์ไม่ปรากฏการแบ่งฉากย่อย ๆ
เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บด้า นการสร้ า งสรรค์ฉ ากและสถานที่ ผูว้ ิ จ ัย พบว่ า
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ หั ว ทรงสร้ า งสรรค์ ด้า นฉากและสถานที่ ด้ว ยกลวิ ธี
การปรับเปลี่ยน ซึ่ งปรากฏในฉากและสถานที่ขององก์ที่ 1 - องก์ที่ 3 โดยเมื่อพิจารณาสถานที่ใน
องก์ที่ 1 ของบทละครทั้งสองเรื่ องข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรง
ระบุสถานที่ที่ปรากฏในองก์ที่ 1 คล้ายกับสถานที่ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส กล่าวคือ
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สถานที่ในองก์ที่ 1 ในบทละครภาษาฝรั่งเศสนั้นคือสถานี รถไฟ ลา การ์ เดอ ลียง ซึ่ งเป็ นสถานี
รถไฟสําหรับเดินทางไปทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็
ทรงพระราชนิพนธ์ให้สถานที่ในองก์ที่ 1 คือ สถานีรถไฟหลวงสายใต้ บางกอกน้อย ซึ่งเป็ นสถานี
รถไฟสําหรับเดิ นทางไปทางภาคใต้ของประเทศไทย จะเห็ นได้ว่าพระองค์ทรงสร้างสรรค์ดา้ น
สถานที่ ใ นองก์ ที่ 1 ได้อ ย่ า งสมเหตุ ส มผล และสถานที่ ที่ ป รากฏในองก์ ที่ 2 ของบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสคือภายในบ้านพักที่มงตองแวร์ ใกล้ทะเลสาบนํ้าแข็ง ลา แมร์ เดอ กล๊าส
ซึ่ งเป็ นภูเขานํ้าแข็งที่มีชื่อเสี ยงอยูท่ างภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส พระองค์ทรงระบุให้สถานที่ใน
องก์ที่ 2 ของพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ งนี้ คื อ ห้อ งในเรื อ นพัก ณ ตํา บลกะโรม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งตําบลกะโรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตั้งอยูท่ างภาคใต้ของประเทศ
ไทยและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญคือนํ้าตกกะโรม ทั้งนี้ จะสังเกตได้ว่าพระองค์พระราชนิ พนธ์
ด้านสถานที่ในองก์ที่ 1 และองก์ที่ 2 ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานที่ที่ปรากฏในบทละคร
ภาษาฝรั่งเศส แม้จะเป็ นคนละสถานที่แต่กม็ ีความสัมพันธ์กนั
เมื่ อพิจารณาด้านสถานที่ในองก์ที่ 3 ของบทละครทั้งสองเรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงคงสถานที่ตามบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสไว้
กล่ าวคื อสถานที่ ใ นองก์ที่ 3 ของบทละครภาษาฝรั่ งเศสคื อห้องรั บแขกที่ บา้ นของนายเปริ ชอง
ส่ วนสถานที่ในองก์ที่ 3 ของพระราชนิ พนธ์บทละครพูด ชวนหัว คือ ห้องรับแขกในบ้านของหลวง
จําเนี ยรวานิ ช ทั้งนี้ นายเปริ ชองและหลวงจําเนี ยรวานิ ชเป็ นตัวละครเดียวกัน เพราะพระองค์ทรง
แปลงนายเปริ ช องเป็ นหลวงจํา เนี ย รวานิ ช นอกจากนี้ พระองค์ท รงปรั บ เปลี่ ย นสถานที่ จ าก
ห้องรับแขกบ้านของนายเปริ ชองที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งปารี ส ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสเป็ น
ห้องรั บแขกในบ้านของหลวงจําเนี ยรวานิ ชที่ต้ งั อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศไทย อันแสดงให้เห็ นถึงความสอดคล้องและความสัมพันธ์กนั นอกจากนี้ ส่ิ งที่แสดงให้
เห็นถึงพระอัจฉริ ยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่อีกประการหนึ่ งคือการที่ พระองค์ทรง
ระบุเวลาลงไปในการอธิ บายฉากดังที่ปรากฏในองก์ที่ 2 และองก์ที่ 3 ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่ช่วยให้
ผูอ้ ่านบทพระราชนิพนธ์และผูท้ ี่จะนําพระราชนิพนธ์ไปจัดแสดงเข้าใจในบทละครและทราบเวลาที่
เกิดเหตุได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
เมื่อพิจารณารายละเอียดของฉากในองก์ที่ 1 ของบทละครทั้งสองเรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงคงฉากไว้ตามบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส แต่
พระองค์ทรงตัดรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในบทละครภาษาฝรั่งเศสออกไป และทรงระบุส้ ัน ๆ ว่า
ฉากในองก์ที่ 1 คือชานพัก สถานีรถไฟหลวงสายใต้ ผูว้ ิจยั มีค วามคิดเห็นว่าเหตุที่พระองค์ทรงตัด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุในองก์ที่ 1 อาจเป็ นเพราะทรงเห็นว่าสถานีรถไฟของต่างประเทศและของ
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ประเทศไทยนั้นไม่เหมือนกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดของฉากในองก์ที่ 2 ของบทละครทั้งสอง
เรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่าองค์ทรงคงลักษณะของฉากตามบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสบางประการ
ไว้ ได้แก่ การระบุให้ดา้ นในสุ ดทางขวาของฉากมีประตูและทางด้านซ้ายมีหน้าต่างและมีประตู
แต่พระองค์ทรงตัดรายละเอียดหลายประการออกไป ได้แก่ หน้าต่างทางซ้ายที่สามารถมองเห็นวิว
ที่มีหิมะปกคลุมภูเขา เตาผิงไฟ โต๊ะทางขวา หนังสื อสําหรั บผูม้ าพัก และประตูอีกบานหนึ่ง และ
ทรงระบุรายละเอียดของฉากในองก์ที่ 2 ใหม่ โดยพระองค์ทรงประตูดา้ นหลังทางขวาสามารถเปิ ด
ออกไปเจอเฉลียง ซึ่งใช้เป็ นทางเข้าออกของที่พกั นี้ ด้านขวามีหน้าต่าง 2 บาน และเครื่ องแต่งห้อง
มีตามสมควร ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่าเหตุที่พระองค์ทรงเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ในองก์ที่ 2 ให้ต่าง
จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเป็ นเพราะพระองค์ทรงต้องการสร้างฉากให้เข้ากับบริ บท
ของสังคมไทย ดังเช่ นการที่ ทรงตัดเตาผิงออกไป และทรงระบุให้มีหน้าต่างเพิ่มเข้ามา 2 บาน
เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นเมืองร้อนและหน้า ต่างเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพื่อระบายอากาศและรับลม อีกทั้ง
เตาผิงเป็ นสิ่ งที่สร้ างความอบอุ่นภายในบ้านเรื อนที่ต้ งั อยู่ในเขตหนาว เพราะฉะนั้นเตาผิงจึงไม่
เหมาะสมกับบ้านเรื อนของไทย ดังที่พระองค์ทรงตัดเตาผิงออกไปในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่และตบตา การที่ทรงตัดหน้าต่างที่มองเห็นวิวที่มีหิมะปกคลุมภูเขาออกไป
เป็ นเพราะทรงพระราชนิ พนธ์ให้สถานที่ในองก์ที่ 2 คือห้องในเรื อนพัก ณ ตําบลกะโรม ซึ่ งเป็ นที่
พักของผูท้ ี่ไปเที่ยวนํ้าตกกะโรม เป็ นต้น นอกจากนี้อาจกล่าวได้วา่ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ฉาก
และสถานที่ในองก์น้ ี ตามสถานที่จริ ง เนื่องจากก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัวเรื่ องนี้ พระองค์ได้เคยเสด็จพระราชดําเนิ นไปประทับแรม ณ นํ้าตกกะโรม เมื่อ พ.ศ.
2460 (หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล 2521: 88) และเมื่อพิจารณาฉากที่ปรากฏในองก์ที่ 3 ของบทละคร
ทั้งสองเรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงระบุฉากในองก์น้ ี ซึ่ ง
แตกต่างจากในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสที่ระบุไว้อย่างละเอียด
นอกจากนี้ ยงั พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์ฉาก
และสถานที่ในองก์ที่ 4 ด้วยกลวิธีการกําหนดขึ้นใหม่ ซึ่ งแตกต่างจากฉากและสถานที่ในองก์ที่ 4
ของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งพระองค์อาจทรงเห็นว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
องก์ที่ 3 ของพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ก็เกิดขึ้นในห้องรับแขก
ในบ้านของหลวงจําเนี ยรวานิ ช ประกอบกับเหตุการณ์ในองก์ที่ 4 ก็เป็ นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่ องจาก
องก์ที่ 3 ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็ นต้องเปลี่ยนฉากและสถานที่ในเรื่ อง และการคงฉากและสถานที่
เดิมจากองก์ที่ 3 ไว้ ก็ไม่ได้ทาํ ให้เสี ยเอกภาพของเรื่ องแต่อย่างใด นอกจากนี้ ส่ิ งที่แสดงให้เห็นถึง
พระอัจฉริ ยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่คือการที่พระองค์ทรงระบุเวลาลงไปในการ
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อธิ บายฉากด้วย ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่ช่วยให้ผอู ้ ่านบทพระราชนิ พนธ์และผูท้ ี่จะนําพระราชนิ พนธ์
ไปจัดแสดงเข้าใจเหตุการณ์และเวลาที่เกิดเหตุได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บด้านการแบ่ งองก์แ ละฉาก ผูว้ ิจ ัย พบว่า การแบ่ งฉาก
ออกเป็ นจํา นวนมากในหนึ่ งองก์ดัง ที่ ป รากฏในบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสเรื่ อ งLe
Médecin Malgré Lui เรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle เรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic
เรื่ องLa Poudre aux Yeux และเรื่ องLe Voyage de Monsieur Perrichon นั้น เป็ นธรรมเนียมการ
แบ่งฉากของละครตะวันตก ที่จะขึ้นฉากใหม่เมื่อมีตวั ละครใหม่เข้ามาแทรกในระหว่างการดําเนิ น
เรื่ อง โดยการขึ้นฉากใหม่ตามธรรมเนียมละครตะวันตกไม่ใช่การบอกให้ทราบว่าเปลี่ยนสถานที่ใน
เรื่ อง แต่การเปลี่ ยนสถานที่ ในเรื่ องคือการเปลี่ยนองก์หรื อขึ้นองก์ใหม่ ทั้งนี้ ทุก ๆ ฉากจะช่ วย
พัฒนาเรื่ อ งและความคิ ด หลัก ในแต่ ละองก์ใ ห้ชัด เจนมากขึ้ น และในแต่ ล ะองก์ก็จ ะมี นัย หรื อ
ความคิดหลักที่ช่วยพัฒนาและสนับสนุนความคิดหลักของเรื่ องต่ออีกทอดหนึ่ง พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคยศึกษาและทอดพระเนตรละครตะวันตกเมื่อครั้ งที่พระองค์ทรง
ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ทําให้พระองค์ทรงรู ้เรื่ องหลักการแบ่งฉากเป็ นอย่างดี ดังนั้นเมื่อพระองค์
ทรงนําบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสมาสร้างสรรค์เป็ นพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว
ของไทย พระองค์จึงทรงตัดการแบ่งฉากจํานวนมากในแต่ละองก์ออก เพราะทรงเห็นว่าเหตุการณ์
ทั้งหลายในเรื่ องต่างก็ดาํ เนิ นสื บเนื่ องตามลําดับเวลา และทุกเหตุการณ์ต่างเกี่ ยวโยงสัมพันธ์กนั
และมี ส่วนช่ วยในการพัฒนาความคิดหลักของเรื่ องอยู่แล้ว ดังนั้นจึ งไม่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งนํา
ธรรมเนี ยมการแบ่งฉากแบบละครตะวันตกเข้ามาระบุไว้ในบทละครพูดของพระองค์ เพราะมิได้
ทํา ให้ เ สี ยเรื่ องไปแต่ อ ย่ า งใด นอกจากนี้ คนไทยยัง ไม่ รู้ จ ั ก ศิ ล ปะการละครพู ด มากนั ก
การปรั บ เปลี่ ย นในช่ ว งที่ ท รงนํา ศิ ล ปะการละครพูด มาเผยแพร่ ใ นช่ ว งแรกเริ่ ม นั้น จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่
เหมาะสม ที่สาํ คัญการที่ทรงไม่ระบุเป็ นฉากย่อย ๆ ยังมีส่วนช่วยให้ผทู ้ ี่ได้อ่านบทพระราชนิ พนธ์
ละครพูด และผูท้ ี่ศึกษาบทพระราชนิ พนธ์ละครพูดเพื่อนําไปจัดแสดงนั้นเข้าใจเรื่ องราวได้ง่ายขึ้น
ไม่เกิดความสับสน และเกิดความต่อเนื่องในการอ่าน ซึ่งช่วยให้เข้าถึงอรรถรสของเรื่ องราวได้มาก
ยิง่ ขึ้น เพราะไม่ตอ้ งเกิดการสะดุดระหว่างการอ่านที่ตอ้ งอ่านว่าฉากอะไร ใครเข้ามาในฉาก ใคร
ออกจากฉาก และเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้คาํ ว่า “องก์” และ “ฉาก” ในสังคมไทยนั้นมีความหมาย
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชนิพนธ์บทละครพูดโดย
ทรงตัดการแบ่งฉากในแต่ละองก์ออกไปนั้นได้กลายเป็ นแบบแผนการแต่งบทละครพูดของไทย
สื บเนื่องถึงปัจจุบนั ดังที่ปรากฏในการเขียนบทละครเวทีในปัจจุบนั เช่น บทละครเรื่ องผู้บรรลุ
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ฉาก 1
เวลา
สถานที่
ตัวละคร

:
แห่งการรอคอยการหลุดพ้น
:
ประตูแห่งการก้าวสู่ โลกใบใหม่
:
ผูเ้ ป็ นพระเจ้า และเด็กสาว
เสี ยงหยาดฝนโปรยและลมที่พดั มาเป็ นระลอก f/I ตามด้วยไฟบรรยากาศสี เทาอมฟ้ า
ค่อย ๆ f/iครู่ หนึ่ง ไฟที่โคมเสาบริ เวณม้านัง่ จึงค่อยสว่างขึ้น เผยให้เห็นร่ างของเด็กสาวที่นง่ั อยู่
เพียงลําพังอย่างเงียบงัน ไม่นานนัก ร่ มคันใหญ่ถูกหุ บลงพร้อมกับการมาถึงของใครบางคน
ชายแปลกหน้าวัยกลางคนผูเ้ พี ยงผ่านมาหยุดยืนนิ่ ง อยู่ข า้ งม้า นั่งของเธอ เด็กสาวรู้ สึ กตัว
หากแต่ไม่ได้แสดงอาการสนใจใดๆ เธอแปลกใจเล็กน้อย แต่เขาก็เป็ นเพียงคนแปลกหน้าที่
เธอรู้วา่ เขาผ่านมาและจะผ่านไปเท่านั้น เธอจึงเพียงแค่เหลือบมองเขาและหยิบนาฬิกาขึ้นมา
นัง่ ดูอีกครั้งหนึ่ง
ผูเ้ ป็ นพระเจ้า
:
ทําไมหนูถึงมานัง่ อยูต่ รงนี้คนเดียว?
เด็กสาว
:
……
ผูเ้ ป็ นพระเจ้า
:
ฉันขอนัง่ หลบฝนบนม้านัง่ นี่ดว้ ยคนได้หรื อเปล่า
เด็กสาว
:
(ไม่ตอบ แต่หยิบกระเป๋ าที่วางอยูข่ า้ งตัวมาไว้บนตัก)
ผูเ้ ป็ นพระเจ้าจึ งเดิ นมานั่งที่ มา้ นั่งข้างๆเด็กสาว ทั้งคู่นั่งอยู่ในความเงี ยบครู่ หนึ่ ง
ชายแปลกหน้าลอบมองเด็กสาวด้วยแววตาเอื้อเอ็นดู ขณะที่เด็กสาวนัง่ มองหยาดฝนโปรยและ
คิดอะไรเพียงลําพัง ก่อนที่จะลุกขึ้น ยืน่ มือออกไปรองนํ้าฝนเล่น
(ณัฐภรณ์ สถิตวราทร, 2555: 1)

ตัว อย่ า งบทละครข้า งต้น เป็ นบทละครที่ นั ก ศึ ก ษา ภาควิ ช านาฏยสั ง คี ต คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร เขียนขึ้นเพื่อนํามาจัดแสดงในงานสารนิ พนธ์ของตนเอง
จะสังเกตได้ว่าในบทละครข้างต้นนั้น คําว่า “ฉาก” มีความหมายเหมือนกับคําว่า “องก์” และจะ
ไม่มีการระบุฉากใหม่เมื่อมีตวั ละครเข้ามาในฉาก ซึ่ งเป็ นการสื บทอดธรรมเนี ยมการแต่งบทละคร
ตามรู ปแบบของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบนั
ผลการวิเคราะห์ดา้ นกลวิธีการสร้างสรรค์ดา้ นฉากและสถานที่พบว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูท่ รงใช้กลวิธีในการสร้างสรรค์ดา้ นฉากและสถานที่ 3 กลวิธี ได้แก่กลวิธีการ
ตัด กลวิธีการกําหนดขึ้นใหม่ และกลวิธีการปรับเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความกระชับ เพื่อ
ความสมจริ งจากการเปลี่ยนยุคสมัยและสถานที่ของฝรั่งเศสเป็ นไทย โดยพระองค์ทรงคํานึ งถึง
บริ บทของสังคมไทย โดยเฉพาะด้านสภาพพื้นที่ วิถีชีวิต และที่ พกั อาศัย ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า
พระองค์ทรงรอบคอบในการพระราชนิพนธ์และทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยเข้าใจและเข้าถึง
อรรถรสของละครพูด ได้โดยง่ า ย โดยเฉพาะละครพูดชวนหั ว (Comedy) เพราะละครพูดเป็ น
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ศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงและเป็ นการแสดงรู ปแบบใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงต้องการถ่ายทอดและเผยแพร่ ให้คนไทยได้ประจักษ์
นอกจากนี้ การระบุเวลาขณะเกิดเรื่ องเข้าไปนั้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงละเอียด
รอบคอบอย่างยิ่ง พระองค์ทรงใส่ พระทัยในรายละเอียดและมีพระราชประสงค์ที่ ให้ผูท้ ี่ได้อ่าน
พระราชนิ พนธ์ของพระองค์รวมถึงผูท้ ี่จะนําพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องนี้ ไปจัดแสดง
ได้เข้าใจเรื่ อ งราวได้ง่ ายที่ สุด เพราะศิ ลปะละครพูด เป็ นศิ ลปะการแสดงรู ปแบบใหม่ ของไทย
ในสมัยนั้นที่คนไทยส่ วนใหญ่ยงั ไม่เคยชิ น ดังนั้นการระบุเวลาจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สามารถช่วยให้
คนไทยเข้าใจศิลปะการละครพูดได้ง่ายและชัดเจนขึ้น และที่สาํ คัญนอกจากพระองค์จะทรงอธิบาย
ฉากอย่า งละเอี ย ดแล้ว พระองค์ย งั ทรงวาดแผนผัง ฉากของแต่ ล ะองก์ไ ว้ด้ว ย ดัง ที่ ป รากฏใน
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดี และเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
พระองค์ทรงใส่ ใ จทุ ก รายละเอี ย ดและทรงมี พ ระราชประสงค์ใ ห้ผูท้ ี่ จ ะนําพระราชนิ พนธ์ ของ
พระองค์ไ ปจัด แสดงนั้นเข้าใจการจัดวางฉากอย่างชัดเจน ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดของพระองค์น้ นั เป็ นบทละครพร้อมที่จะนําไปจัดแสดงได้ทุกเมื่อ ผูท้ ี่ตอ้ งการนําไป
จัดแสดงนั้นเพียงแต่อ่านและทําความเข้าใจก็สามารถนําไปจัดแสดงได้ทนั ที โดยไม่จาํ เป็ นต้อง
วิเคราะห์ในเรื่ องสถานที่ที่ปรากฏในเรื่ องและรู ปแบบการจัดวางฉาก ซึ่ งทําให้เห็นว่าพระองค์ทรง
ตั้งพระทัยในการเผยแพร่ ศิลปะการละครพูดให้คนไทยได้รู้จกั อย่างแท้จริ ง
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบองค์ประกอบของเรื่ องดังกล่าวข้างต้นพบว่าพระบาท
สมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจาอยู่หัว ทรงรั ก ษาโครงเรื่ อ ง แก่ น เรื่ อง และบทบาทของตัว ละครใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสซึ่ งเป็ นต้นฉบับไว้ แต่ในขณะเดี ยวกันได้ทรงสร้างสรรค์
บทละครพูด เป็ นภาษาไทยด้วยการปรั บเปลี่ ย นรายละเอี ยดของเหตุ การณ์ ในเรื่ องบางประการ
เพื่อให้มีเนื้ อหาที่เข้ากับบริ บททางวัฒนธรรมและสังคมไทย โดยเรื่ องที่ทรงนํามาสร้างสรรค์น้ นั
พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามีโครงเรื่ องและความคิดหลักที่สามารถนํามาสร้างสรรค์และเข้ากับ
ความเข้าใจของคนไทยได้ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมุ่งหวังให้คนไทยเข้าใจเรื่ องราวและ
สามารถรั บอรรถรสจากการอ่านหรื อการชมการแสดงละครพูด ได้เป็ นอย่างดี อันแสดงให้เห็ น
พระอัจฉริ ยภาพแห่งการสร้างสรรค์บทละครพูดของพระองค์ได้อย่างเด่นชัด
ด้านจํานวนตัวละครนั้นพระองค์ทรงรักษาจํานวนตัวละครในบทละครที่มีขนาดสั้น
และมีจาํ นวนตัวละครไม่มากนัก เนื่ องจากตัวละครแต่ละตัวต่างมีบทบาทสําคัญที่ช่วยให้เรื่ องราว
ดําเนิ นไปอย่างมีเอกภาพจึงไม่มีความจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนจํานวนตัวละคร อย่างไรก็ตามทรงตัด
ทรงเพิ่มจํานวนตัวละคร และเปลี่ยนเพศตัวละครซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ดา้ นจํานวน
ตัวละครด้วยการคํานึ งถึงความเหมาะสมของจํานวนตัวละคร บทบาทของตัวละครต่อการดําเนิ น
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เรื่ องที่กระชับ และความสมจริ งตามบริ บทของสังคมไทย ด้านการตั้งชื่อตัวละครพบว่าพระองค์
พระองค์ทรงเข้าใจเรื่ องราวได้อย่างดี ยิ่ง จึ งทําให้ทรงสามารถตั้งชื่ อตัวละครได้อย่างเหมาะสม
สื่ อความหมาย และสะท้อนให้เห็ นบุคลิกภาพของตัวละครนั้น ๆ ได้เป็ นอย่างดี เข้ากับสภาพ
สังคมไทย ดังเห็นได้จากการระบุชื่อตัวละครแทนตําแหน่งหน้าที่ของตัวละคร และการสร้างสรรค์
ชื่ อตัวละครให้เป็ นคําพยางค์เดียวหรื อเป็ นคําเพียงคําเดี ยวตามลักษณะของคําในภาษาไทยที่เป็ น
คําโดด นอกจากนี้ การระบุนามสกุลของตัวละครยังเป็ นสะท้อนให้เห็นวิธีการสร้างความคุน้ เคยใน
เรื่ องการเรี ยกชื่อและนามสกุลให้เกิดขึ้นสังคมไทย และการระบุชื่อหรื อนามสกุลที่เกิดจากกลวิธี
การตั้งจากลักษณะและพฤติกรรมของตัวละครยังเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยเสริ มให้วตั ถุประสงค์ของ
ความเป็ นบทละครพูดชวนหัวนั้นชัดเจนขึ้น
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบด้านฉากและสถานที่พบว่าพระองค์ทรงตัดการแบ่งฉาก
จํานวนมากในแต่ละองก์ ตามธรรมเนียมการแบ่งฉากแบบละครตะวันตกออกไป เพราะทรงเห็นว่า
เหตุการณ์ ท้ งั หลายในเรื่ องต่างก็ดาํ เนิ นสื บเนื่ องตามลําดับเวลา และทุกเหตุการณ์ ต่างเกี่ ยวโยง
สัมพันธ์กนั และมีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดหลักของเรื่ องอยู่แล้ว การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
นั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้คาํ ว่า “องก์” และ “ฉาก” ในสังคมไทยนั้นมีความหมายไม่แตกต่างกันและ
ได้กลายเป็ นแบบแผนการแต่งบทละครพูดของไทยสื บเนื่องถึงปั จจุบนั ในส่ วนของการสร้างสรรค์
ด้านฉากและสถานที่พบว่าพระองค์ทรงใช้กลวิธีการตัด การกําหนดขึ้นใหม่ และการปรับเปลี่ยน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความกระชับ และเกิดความสมจริ งด้วยการเปลี่ยนยุคสมัยและสถานที่
ของฝรั่งเศสเป็ นไทย และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกลมกลืนกับบริ บทของสังคมไทย ซึ่งเป็ นส่ วน
สําคัญที่ทาํ ให้คนไทยเข้าใจและเข้าถึงอรรถรสของพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวได้ดีย่ิงขึ้น
นอกจากนี้การระบุเวลาและการที่พระองค์ทรงวาดแผนผังของฉากในพระราชนิพนธ์น้ นั ยังสะท้อน
ให้เห็นพระราชประสงค์ให้ผทู ้ ี่จะนําพระราชนิ พนธ์ของพระองค์ไปจัดแสดงสามารถเข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าพระราชนิ พนธ์ของพระองค์เป็ นบทละครที่พร้อมจะนําไปจัดแสดงได้
ทุกเมื่อ

บทที่ 4
วิเคราะห์ กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขัน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูว่าเป็ น “บิดาแห่ งการละครพูด” ด้วยทรงนําศิลปะการละครพูดเข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทย
เป็ นพระองค์แรก และทรงสนับสนุนกิจการละครพูดในด้านต่าง ๆ ตลอดรัชสมัย ไม่ว่าจะเป็ นการ
สร้างสรรค์พระราชนิ พนธ์ละครพูดไว้กว่าหนึ่งร้อยเรื่ อง การร่ วมแสดงเพื่อเผยแพร่ ศิลปะการละคร
พูด และการที่ทรงสนับสนุนกิจการละครในฐานะผูจ้ ดั การแสดง
พระราชนิ พนธ์ละครพูดแต่ละเรื่ องที่พระองค์พระราชนิ พนธ์น้ นั ต่างก็สร้างอรรถรสที่
แตกต่ า งกัน โดยมี ท้ ัง บทละครที่ เ ป็ นโศกนาฏกรรมที่ ส ร้ า งความรู ้ สึ ก เศร้ า โศก และมี ท้ ัง
สุ ขนาฏกรรมที่สร้างรอยยิม้ และเสี ยงหัวเราะ ทั้งนี้ไม่วา่ จะเป็ นบทละครประเภทใดต่างก็สร้างความ
ประทับใจแก่ผอู ้ ่านและผูท้ ี่ได้มีโอกาสชมการแสดงละครพูดจากพระราชนิ พนธ์ของพระองค์แทบ
ทั้งสิ้ น โดยเฉพาะพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่เป็ นศิลปะการแสดงที่สร้างความบันเทิง
และอารมณ์ ขนั แก่ผูอ้ ่านและผูช้ ม อันแสดงถึงพระอัจฉริ ยภาพของพระองค์ในด้านการพระราช
นิพนธ์บทละครได้เป็ นอย่างดี อนึ่งเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องของอารมณ์ขนั ผูว้ ิจยั ขอนํา
ข้อมูลอันเป็ นความรู ้ เกี่ ยวกับอารมณ์ ขนั มาแสดงไว้ดว้ ย ทั้งนี้ อารมณ์ ขนั คือ ความสามารถทาง
ปั ญญาและอารมณ์ที่เห็นหรื อสัมผัสได้ถึงความตลกขบขันในเรื่ องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยมี
การหัวเราะเป็ นพฤติกรรมที่คอยสนองอารมณ์ขนั และยังเป็ นพฤติกรรมต้านเพื่อ การผ่อนคลายหรื อ
หาทางออกจากสภาวะความเครี ยดและความกดดัน
เจตนา นาควัชระ (2521: 41) กล่าวถึงลักษณะของอารมณ์ขนั ไว้วา่
อารมณ์ขนั เป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นวิสัยของมนุษย์ แต่การที่ศิลปิ นจะแสดงออกซึ่ งอารมณ์ขนั
ในเชิ งศิลปะในรู ปแบบต่าง ๆ กันนั้นเป็ นสิ่ งที่มีกระบวนวิธีการ ซึ่ งศิลปิ นเองจําต้องฝึ กฝน
และพัฒนา ในบรรดาศิลปะแขนงต่าง ๆ วรรณศิลป์ อาจจะจัดได้วา่ เป็ นประเภทของศิลปะที่
สื่ ออารมณ์ขนั ได้อย่างดีเยีย่ ม

229

230

กัญญรั ตน์ เวชชศาสตร์ (ม.ป.ท.: 130) แสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับอารมณ์ ขนั ไว้ว่า
อารมณ์ขนั เป็ นอารมณ์ที่มีอยูใ่ นตัวมนุษย์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นจากพฤติกรรมหรื อกิริยาอาการที่ทาํ ให้
ทราบว่าบุคคลผูน้ ้ ี มีอารมณ์ขนั เกิดขึ้นแล้วนัน่ ก็คือ การหัวเราะ อย่างไรก็ตามผูท้ ี่มีอารมณ์ขนั นั้นก็
อาจไม่จาํ เป็ นที่จะต้องแสดงออกด้วยการหัวเราะอย่างเดียวเสมอไป แต่การที่มีอาการยิ้มที่ดวงตา
หรื อตาเชื่ อมเป็ นประกาย และการยิ้มที่มุมปากก็เป็ นการแสดงให้เห็นว่ามีอารมณ์ขนั เกิดขึ้นแล้ว
ความรู ้สึกขําขันหรื อตลกขบขันที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากจะมีคาํ ที่ใช้กนั ว่าอารมณ์ขนั แล้ว บางครั้งก็จะ
พบว่ามีผูใ้ ช้ว่าอารมณ์ สํารวลด้วย คําว่า “สํารวล” เป็ นคําที่มาจากภาษาเขมรว่า “สรวล” แปลว่า
ขบขัน นัน่ เอง
ม.ล. ตุย้ ชุมสาย (2516: 138) กล่าวถึงลักษณะการเกิดอารมณ์ขนั ไว้วา่
ในมันสมองไม่มีศูนย์การหัวเราะโดยเฉพาะเวลาคนมี อารมณ์สํารวลและหัวเราะ
สมองทุ ก ส่ ว นทํางานร่ ว มกัน และส่ ง กระแสประสาทไปยังกล้ามเนื้ อ ทุ ก แห่ ง ในร่ างกาย
แกลนด์ ต่ า งๆได้ รั บ การกระตุ ้น ให้ ท ํา งานด้ ว ยเช่ น แกลนด์ น้ ํ าลายและแกลนด์ น้ ํ าตา
เพราะฉะนั้นคนที่หัวเราะมาก ๆ บางทีน้ าํ ลายหกย้อยและนํ้าตาไหล และบางทีก็ถึงปั สสาวะ
เล็ดก็มี ผลส่ วนรวมหลังจากการหัวเราะแล้วก็คือ การผ่อนคลายกล้ามเนื้ อทั้งปวงและจึงเป็ น
การผ่อนคลายทั้งร่ างกายและจิตใจอย่างดี

จากความรู ้ เกี่ ยวกับอารมณ์ขนั ข้างต้น ทําให้เห็ นว่าอารมณ์ ขนั เป็ นอารมณ์ที่ทาํ ให้
มนุษย์เกิดการผ่อนคลายทางอารมณ์ โดยเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมหรื อ
อากัปกิริยา
ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขนั นั้นมีอยู่มาก ทั้งทฤษฎีที่วิเคราะห์โดยนักวิชาการชาวไทย
และชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตามลักษณะของอารมณ์ขนั นั้นเป็ นเรื่ องยากจะรวมลักษณะไว้ได้
ทั้งหมด และทุกทฤษฎีมกั จะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกัน ทั้งนี้จากความคิดของนักปรัชญาทั้งหลายทําให้
เกิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขนั ขึ้น โดยทฤษฎีท้ งั หมดแบ่งเป็ น 2 ประเภท (Elmer M. Blistein, 1993:
563-564) ได้แก่
1. คิดว่าอารมณ์ขนั เป็ นการก้าวร้าว ดูหมิ่น
2. คิดว่าอารมณ์ขนั เป็ นสิ่ งบริ สุทธิ์ สนุกสนาน และไม่มีอนั ตราย
จากความคิดทั้ง 2 ประเภทข้างต้น ทําให้เกิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขนั 3 ทฤษฎี ดังนี้
1. ทฤษฎีว่าด้วยความเหนื อกว่าและการลดชั้น (Superiority of Degradation)
ทฤษฎี น้ ี ผูห้ ัวเราะจะอยู่ในตําแหน่ งที่สูงกว่าและสิ่ งที่ถูกหัวเราะจะอยู่ในตําแหน่ งที่ต่าํ กว่า โดย
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ทฤษฎีน้ ี สืบทอดมาจากความคิดของ โทมัส ฮอบบ์ (Thomas Hobbes) ที่วา่ ความสนุกสนานเป็ น
ต้นเหตุ ของการหัว เราะ โดยเน้นถึ งความรู ้ สึกถึ งการได้รับชัย ชนะที่ ผูห้ ัว เราะรู ้ สึก มนุ ษย์จะ
หัวเราะกับความบกพร่ องของผูอ้ ื่น โดยการเปรี ยบเทียบกับคุณสมบัติของตนเอง ทั้งนี้ ครอบคลุม
ไปถึงการหัวเราะที่ตงั ใจจะทําให้เกิดความอับอายและมีผลในการแก้ไข ปรับปรุ งตนเอง ของผูท้ ี่
ถูกหัวเราะ
2. ทฤษฎี ว่าด้วยความไม่เหมาะสม ความผิดหวังจากสิ่ งที่ คาดหวัง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่ไปด้วยกันไม่ได้ (Incongruity, Frustration of Expectation and
Dissociation) ทฤษฎีน้ ี ได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวาง แม้จะไม่เก่าเท่าทฤษฎีแรก ฟิ ลิป ซิดนีย์
(Phillip
Sidney) กล่าวว่า ความขบขันมันจะเกิดจากสิ่ งที่ไม่ได้สัดส่ วนกัน เบลส พาสคาล
(Blaise Pascal) กล่าวว่า ไม่มีอะไรที่ทาํ ให้คนหัวเราะได้เท่ากับความไม่เหมือนอันน่าประหลาด
ระหว่างสิ่ งที่ คาดหวังกับสิ่ งที่ พบ ผูท้ ี่ มีความเห็ นตรงกับทฤษฎี น้ ี ได้แก่ ซิ ดนี ย์ สมิธ (Sydney
Smith) และ วิลเลียม ฮาซลิตต์ (William Hazlitt)
3. ทฤษฎีน้ ี ว่าด้วยความโล่งใจและการปล่อยวางจากการยับยั้งชัง่ ใจ (Relief of
Tension and Release from Inhibition) ทฤษฎีน้ ี เป็ นผลมาจากความคิดของ ซิกมันด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud) เรื่ อง Wit and Its Relation to the Unconcious ที่กล่าวว่าการหัวเราะเป็ นพลัง
ทางจิต (Physic Energy) ที่เป็ นอิสระจากการสะกดกลั้น ความคิดต้องห้ามมีแนวโน้มไปในทาง
ก้าวร้าวที่เกิดในจิตไร้สาํ นึ ก (Unconcious) และจะเกิดตามลําดับขั้น คือ ความสนุกสนานเกิดจาก
การประหยัดความยับยั้งชัง่ ใจ ทฤษฎีน้ ี เชื่อว่าการหัวเราะเป็ นสัญญาณที่แสดงว่าความพยายามได้
สิ้ นสุ ดลงแล้วอย่างสมหวัง ทําให้เกิดความโล่งใจ ผูท้ ี่มีความคิดตามทฤษฎีน้ ี ได้แก่ จอห์ น ดิวอี้
(John Dewey) ชาร์ ล เบอร์ นาร์ ด รีโนเวีย (Charles Bernard Renouvier) และ ออกุสต์ เพนจอน
(Auguste Penjon)
ม.ล.ตุย้ ชุ มสาย (2516: 144-146) กล่าวถึงเงื่อนไขโครงสร้างของบทสํารวลและ
เงื่อนไขที่จะทําให้เกิดอารมณ์สาํ รวลไว้ ดังนี้
1. ข้อเท็จจริ งต่างๆ ในบทสํารวลจะต้องถูกต้องและเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ แต่จะเข้า
มารวมหน่วยกันเป็ นกระสวนแบบนั้นไม่ได้ ภาษาจิตวิทยาเรี ยกว่ากระสวนไร้สารู ป (Incongruous
pattern)
2. กระสวนไร้สารู ปต้องปรากฏขึ้นมาให้เห็นทันทีทนั ใด โดยผูอ้ ่านถูกลวงให้คิด
ไปทางหนึ่ งแล้วถูกเบี้ยวให้มาเป็ นอีกรู ปหนึ่ ง ถ้าผูอ้ ่านหรื อผูฟ้ ั งมองไม่เห็น ไม่เข้าใจ หรื อต้อง
อธิบาย อารมณ์สาํ รวลก็ไม่เกิด
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3. อารมณ์ สํารวลจะอ่อนลงทันที ถ้าหากผูอ้ ่านหรื อผูฟ้ ั งเห็ นล่วงหน้าไว้ก่อนว่า
กระสวนไร้สารู ปมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร จะเป็ นเพราะเดาได้หรื อเพราะได้ยนิ ได้ฟังมาก่อนก็แล้วแต่
4. การติ ดตามถ้อยคําในบทตลก ต้องเป็ นไปตามความหมายเชิ งวัตถุนิสัยของ
ถ้อยคํานั้น ๆ ถ้าคิ ดให้ลึกซึ้ งลงไปเพื่อจะดูว่าเป็ นไปตามเหตุผลหรื อถูกต้องข้อเท็จจริ งหรื อไม่
อารมณ์สาํ รวลก็ไม่เกิดขึ้น
5. เรื่ องที่เล่าให้ขนั หรื อคําพูดที่เร้าอารมณ์สาํ รวลจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับความทุกข์
ยากเจ็บป่ วยของใคร หรื อตําหนิ เหน็บแนมให้เกิดความเสี ยหายกับคนในเนื้ อเรื่ อง หรื อทําให้ผฟู ้ ั ง
สะเทือนใจ
6. ถ้าเงื่ อนไขของโครงสร้ างของบทสํารวลและเงื่ อนไขที่ จ ะทําให้เกิ ด อารมณ์
สํารวลตั้งแต่ขอ้ 1-5 มีคุณภาพเท่า ๆ กันหมด ทิศทางของความคิดของผูฟ้ ั งตอนเริ่ มฟั งเปลี่ยนไป
มากเพียงใด เมื่อตอนจบเรื่ องผูฟ้ ังก็ยงิ่ ขันมากเพียงนั้น
7. คนฟั งจะฟั งบทสํารวลให้ขนั จะต้องไม่โต้แย้งกับเหตุผลที่เอามาพัฒนาขึ้นเป็ น
บทสํารวล แม้จะเป็ นเหตุผลที่เหลวไหลไร้สารู ปเพียงใดก็ตาม นัน่ คือต้องปล่อยอารมณ์ให้เป็ นเสรี
ขยับเส้นให้ต้ืนขึ้นมา พร้อมที่จะหัวเราะอยูก่ ่อนแล้ว
8. มีบทสํารวลเป็ นอันมากที่สร้างขึ้นจากภูมิหลังทางเศรษฐกิ จของท้องถิ่นหรื อ
บุคคลในท้องเรื่ อง ซึ่งผูอ้ ่านผูฟ้ ังจะต้องทราบอยูก่ ่อนแล้ว
9. บทสํารวลที่เกี่ยวกับเรื่ องที่สังคมปิ ดปากคนไว้ไม่ให้พูดหรื อกักกันเสมอไม่ให้
คิด ถ้าได้พดู ได้คิดก็ทาํ ให้สบายใจและครึ กครื้ นอารมณ์ เพราะฉะนั้นการพูดเรื่ องสัปดนแต่พองาม
และให้มีแง่คิดนิดหน่อย ไม่ถึงกับโจ๋ งครึ่ มหยาบโลน จะต้องปลุกอารมณ์สาํ รวลขันได้เสมอ
อนึ่งทฤษฎีอารมณ์ขนั อีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งมีการนํามาใช้ในการวิเคราะห์วรรณกรรมหรื อ
บทละครอยู่เสมอทฤษฎี การสร้างอารมณ์ขนั ของ ริ ชาร์ ด บริ นสลี แชริ แดน (Richard Brinsley
Sheridan) เนื่องจากเป็ นทฤษฎีที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับกลวิธีสร้างอารมณ์ขนั นอกจากนี้ ริชาร์ ด
บรินสลี แชริแดน (Richard Brinsley Sheridan) ยังเป็ นนักแต่งบทละครประเภทสุ ขนาฏกรรมที่มี
ชื่อเสี ยง บทละครของเขาเป็ นต้นแบบในการแต่งบทละครสุ ขนาฏกรรมที่สร้างอารมณ์ขนั และส่ ง
อิทธิพลต่อนักประพันธ์บทละครสุ ขนาฏกรรมคนอื่น ๆ ในทวีปยุโรป
นันทกา พลอยแก้ว (2521: 23-31)ได้ศึกษากลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขนั ของ ริ ชาร์ ด
บรินสลี แชริแดน ไว้ท้ งั สิ้ น 7 กลวิธี ได้แก่
1. ภาษาที่ใช้ ในละคร กล่าวคือ เป็ นการสร้างอารมณ์ขนั ผ่านการใช้ภาษาที่ปรากฏ
ในบทละคร โดยผ่านทางคําพูดและบทสนทนามากกว่าผ่านการกระทํา ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ช่วย
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เปิ ดเผยพฤติกรรมของตัวละครต่อสายตาผูช้ ม นอกจากคําพูดบทสนทนาที่คมคายและสละสลวย
ของตัวละครจะเปิ ดเผยพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยตัวละครให้ชดั เจนแล้ว คําพูดและบทสนทนา
เหล่านี้ยงั เป็ นที่มาของความขบขัน (Humour) ที่มีต่อตัวละคร
2. Dramatic Irony ทางภาษา กล่าวคือ เป็ นวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยการให้
ตัว ละครพูด อย่า งหนึ่ ง แต่ ขอ้ เท็จ จริ งเป็ นอี ก อย่า งหนึ่ ง โดยตัว ละครอื่ น นั้น ไม่ ทราบข้อ เท็จ จริ ง
แต่ผอู ้ ่านและผูช้ มทราบข้อเท็จจริ งอยูต่ ลอดเวลา
3. Dramatic Irony ทางสถานการณ์ กล่าวคือ เป็ นวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยการ
ใช้ฉากบังตา เช่ น การกระซิ บ การพูดกับคนดู เป็ นต้น โดยเป็ นวิธีการพลิกความคาดหมายใน
สถานการณ์
4. การเสริมขยายจุดเด่ นในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละคร กล่าวคือ เป็ น
วิธีการสร้างอารมณ์ขนั ที่เกิดจากพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละครที่แปลกหรื อผิดปกติ อัน
ส่ งผลให้เกิดอารมณ์ขนั โดยสะท้อนจากบทสนทนาและการกระทําของตัวละคร
5. การเยาะเย้ ยเสี ยดสี กล่าวคือ เป็ นวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยการเยาะเย้ยและ
เสี ยดสี ความบกพร่ องของพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละคร
6. การใช้ ท่าทางที่ขบขันของตัวละคร กล่าวคือ เป็ นวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ที่ เกิด
จากการแสดงกิริยาท่าทางของตัวละคร ซึ่งชวนให้เกิดอารมณ์ขนั
7. การใช้ เครื่องแต่ งกายที่น่าขบขัน กล่าวคือ เป็ นวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ที่เกิดจาก
การแต่งกายที่ผดิ วิสยั
เมื่อพิจารณากลวิธีการสร้างอารมณ์ของริ ชาร์ ด บรินสลี แชริ แดน (Richard Brinsley
Sheridan) แล้ว ผูว้ ิจยั เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั
ที่ ป รากฏในบทละครพูด ชวนหัว พระราชนิ พ นธ์ พ ระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว จาก
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส โดยบทสนทนาภาษาฝรั่งเศสที่ผวู ้ ิจยั นํามาแสดงเปรี ยบเทียบ
กับบทสนทนาที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้น อาจจะไม่ได้อยู่ในบทสนทนา
ช่วงเหตุการณ์เดียวกัน เนื่ องจากเนื้ อหาบางส่ วนนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เพิ่มเข้ามา แต่เ ป็ นบทสนทนาที่ สื่อให้เห็ น ถึ งกลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขนั ประเภทเดี ย วกัน ทั้งนี้
อารมณ์ขนั ที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏทั้งจากคําพูดและพฤติกรรมของตัวละครตัวนั้นเอง (ทางตรง) และ
จากคําพูดหรื อพฤติ กรรมของตัวละครตัวอื่น (ทางอ้อม) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะนําเสนอตัวอย่างบทสนทนา
ประกอบการวิเคราะห์ดา้ นบทบาทของตัวละคร ด้วยการกําหนดให้หมายเลข
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หมายเลข (1) คือ บทสนทนาทีป่ รากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัว
หมายเลข (2) คือ บทสนทนาทีผ่ ู้วจิ ัยได้ แปล
หมายเลข (3) คือ บทสนทนาที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรรมภาษาฝรั่งเศส
การวิเคราะห์การสร้างอารมณ์ขนั นั้น ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์โดยจําแนกเป็ นกลวิธี ได้แก่
ภาษาที่ใช้ในละคร Dramatic Irony ทางภาษา Dramatic Irony ทางสถานการณ์ การเสริ มขยาย
จุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละคร การเยาะเย้ยเสี ยดสี และการใช้ท่าทางที่ขบขัน
ของตัวละคร ตามลําดับ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ไม่พบการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยการใช้เครื่ องแต่งกายที่น่าขบขัน
จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ในบทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสโดยใช้ทฤษฎีการสร้างอารมณ์ขนั
ของ ริชาร์ ด บรินสลี แชริแดน (Richard Brinsley Sheridan) ผูว้ ิจยั พบกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั
ดังนี้
1. ภาษาทีใ่ ช้ ในละคร
จากการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสกับ บทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส พบการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยภาษาที่ใช้ในละคร ดังนี้
1.1 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
ภาษาที่ใช้ในพระราชนิ พ นธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui แสดงให้เห็นถึงลักษณะบทสนทนาที่
สร้างอารมณ์ขนั เพราะเป็ นภาษาที่เข้าใจง่ายและมีส่วนสําคัญที่ช่วยเปิ ดเผยพฤติกรรมและลักษณะ
นิ สัยตัวละครให้ชดั เจน ดังเหตุการณ์ที่ยายมากับตาสังกําลังทะเลาะกันเรื่ องพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความขี้เกียจของตาสัง โดยไม่ยอมหาเงินทองเข้าบ้านและไม่ยอมเลี้ยงลูก ซึ่งตาสังก็เถียงอย่างไม่มี
เหตุ ผล ส่ ว นในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสนั้น เป็ นบทสนทนาในเหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกัน
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ องพบว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์ดา้ นภาษาที่ใช้ดว้ ยการขยายความให้เกิดอารมณ์ขนั มากขึ้น
กว่าในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังที่ทรงขยายความให้ตาสังเสี ยดสี ยายมาว่าถ้าไม่อยาก
หอบหิ้ วลูกก็ให้วางไว้ที่พ้ืน โดยการใช้คาํ ว่า “หอบหิ้ ว” ซึ่ งเป็ นคํากิริยาที่ใช้กบั สิ่ งของไม่ได้ใช้กบั
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บุคคล และคําว่า “หอบหิ้ ว” นี้ ยงั เป็ นคํากริ ยาที่ให้ภาพของคนที่ถือของอย่างพะรุ งพะรังเกินกําลัง
ของตนเอง ดังปรากฏในบทสนทนา ดังนี้
(1)
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง

(2)
มาร์ตีน
สกานาแรล
มาร์ตีน
สกานาแรล
(3)
Martine
Sganarelle
Martine
Sganarelle

ก็ขา้ ล่ะ จะให้ขา้ เลี้ยงลูกเต้าของข้ายังไง ?
แกจะเลี้ยงยังไงก็ตามใจละซิ ไม่ใช่ธุระของข้านี่
โธ่ ! ลูกหรื อก็มีถึงสี่ คน ตื่นเช้าก็ตอ้ งหอบหิ้ วพะรุ งพะรัง
ก็แกเสื อกไปหอบหิ้ วมันทําไมเล่า ทั้งสี่ คนห้าคน เมื่ อแกไม่ อยากหอบ
อยากหิ้ วก็วางมันเสี ยกะพื้นก็จะแล้วกัน
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 149-150)
แล้วตอนนี้ แกจะให้ขา้ เลี้ยงดูลกู ๆ อย่างไร ?
ก็เลี้ยงตามที่แกพอใจ
ข้าต้องอุม้ ลูกสี่ คนไว้ที่มือ
วางมันไว้บนพื้นก็แล้วกัน
Et que veux-tu, pendant ce temps, que je fasse avec ma famille ?
Tout ce qu’il te plaira.
J’ai quatre pauvres petits enfants sur les bras.
Mets-les à terre.
(Molière, 1999: 35)

1.2 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดีและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
ภาษาที่ ใ ช้ใ นพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ องล่ า มดี แ ละบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง L’Anglais Tel Qu’on Le Parle ปรากฏผ่านการนําประเด็นเรื่ อง
การสื่ อสารคนละภาษามาเป็ นส่ วนสําคัญในการเปิ ดเผยพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยตัวละคร ซึ่ ง
ส่ งผลทําให้ผอู ้ ่านและผูช้ มเข้าถึงเรื่ องราวและอารมณ์ขนั มากยิ่งขึ้น ดังเหตุการณ์ที่ตาํ รวจสื่ อสาร
ด้ว ยภาษาอัง กฤษกับชาวอัง กฤษไม่ไ ด้เพราะไม่ มีความรู ้ ส่ ว นในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่ งเศสนั้นก็เป็ นบทสนทนาที่ สร้ างอารมณ์ ขนั ในลักษณะเดี ยวกันและอยู่ในเหตุการณ์ เดี ยวกัน
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ องพบว่าพระบาทสมเด็จ
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พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์ดา้ นภาษาที่ใช้ดว้ ยการขยายความให้เกิดอารมณ์ขนั มากขึ้น
กว่าในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส ดังที่ ขยายความให้น ายตํารวจไม่ เข้าใจคําทัก ทาย
ภาษาอังกฤษซึ่ งจะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่า “How do you do ?” อันมีความหมายว่า “สบายดีไหม?”
แต่นายตํารวจซึ่งไม่รู้ภาษาอังกฤษเมื่อได้ฟังประโยคนี้กจ็ บั แต่เพียงเสี ยงคําว่า “ฮาว” ไปเชื่อมโยงกับ
เสี ยงร้องของช้าง ดังนี้
(1)
นายตํารวจ
สมิท
นายตํารวจ
สมิท
นายตํารวจ

(2)
นายตํารวจ
ฮอกซัน
นายตํารวจ
ฮอกซัน
นายตํารวจ
(3)
L’inspecteur

Hogson
L’inspecteur
Hogson

อ้อนาย ? ต้องการอะไร ? นายไม่ใช่ที่ตอ้ งการจะพบฉัน ? นายนี้พอใช้
เทียวนะ จะไปถึงโรงพักหน่อยไม่ได้เทียวหรื อ ?
oh ! How do you do ?
ไม่ตอ้ งเฮาฮาวอะไรละนาย ฉันไม่ใช่ชา้ ง ! นายควรจะไปที่โรงพักจึ่ง
จะถูก
Beg pardon?
แล้วกัน ! พูดกันไปคนละทางอย่างไรเสี ยแล้ว — นี่ แน่ ะ นายดูก็เป็ นผูด้ ี
ถ้าคราวหน้านายต้องการพบฉันละก็ไปที่โรงพักจะดี ธรรมเนียมเมืองไทย
เขาใช้เช่นนั้น
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 139-140)
เออ ! เกิดอะไรขึ้น คุณต้องการพบฉันหรื อ คุณไม่กลัวเลยนะ คุณน่าจะไป
ที่โรงพักหน่อยไม่ได้หรื อ
Yes !
ไม่ตอ้ งมา Yes หรอก มันเป็ นธรรมเนียม
Yes !
ฉันเห็นว่าคุณก็เป็ นผูด้ ี คราวหน้าคุณควรปรับตัวให้เข้ากับธรรมเนียมของ
ประเทศนี้นะ
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 ?
Yes !
Il n’y a pas de yes ! C’est l’usage.
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 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องคดีสาคัญและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux
ภาษาที่ ใ ช้ใ นพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ งคดีส าคั ญ และบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux แสดงให้เห็นถึงลักษณะบทสนทนาที่สร้า ง
อารมณ์ขนั โดยเป็ นบทสนทนาที่นาํ ความประพฤติของคนไปเปรี ยบเทียบสัตว์ ซึ่งนายกูบได้ต่อว่า
จีนเก๊าว่ามีความประพฤติเหมือนหมาและไล่เรี ยงจํานวนของหมาไปเรื่ อย ๆ จนอธิบดีผพู ้ ิพากษาศาล
ต้องสั่งให้หยุด ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่สร้างอารมณ์ขนั
ในลักษณะเดี ยวกันและอยู่ในเหตุการณ์เดี ยวกัน โดยลากูปีลได้ต่อว่าอัลเฟรดว่ามีความประพฤติ
เหมือนหมูและไล่เรี ยงจํานวนของหมูไปเรื่ อย ๆ จนอธิ บดี ผูพ้ ิพากษาต้องบอกให้หยุด ทั้งนี้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์ดา้ นภาษาที่ใช้ดว้ ยการปรับเปลี่ยนเนื้ อหาจากการนําความประพฤติของคน
ไปเปรี ยบกับหมู ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบในทางลบและเป็ นที่รับรู ้ร่วมกันในสังคมฝรั่งเศส เป็ นการ
ต่อว่าด้วยการนําความประพฤติของคนไปเปรี ยบเทียบกับหมา ซึ่ งเป็ นการต่อว่าที่มีความหมาย
ในทางลบและเป็ นที่ รั บ รู ้ ร่ ว มกัน ในสั ง คมไทย อนึ่ งหากพระองค์ย ัง ทรงรั ก ษาเนื้ อ หาการ
เปรี ย บเที ย บความประพฤติ กับ หมู ไ ว้ จะทํา ให้บ ทสนทนาช่ ว งเหตุ ก ารณ์ น้ ี ไม่ เ กิ ด อารมณ์ ข ัน
เนื่ องจากสังคมไทยนั้นเปรี ย บความขี้ เกี ย จ ความอ้วน และความสกปรกกับหมู แต่ความเลว
หรื อลักษณะความประพฤติที่ไม่เหมาะสมจะเปรี ยบกับหมา ดังที่ไทยมีสาํ นวนว่า “หมาลอบกัด”
เป็ นต้น
(1)
กูบ

โลละ

ไม่จริ งเลย ! ช่างหน้าด้านมาพูดอวดดีกบั ศาลได้ ความประพฤติของตัวที่
ทํา ต่ อ ผู้ที่ ไ ปกิ น ที่ โ รงกุ๊ ก ช๊ อ ปของตัว น่ ะ หยาบคายเสี ย ยิ่ ง กว่ า ความ
ประพฤติของหมาตัวหนึ่ งกว่านั้น—เลวกว่าหมา ๒ ตัว เลวกว่าหมา ๓ ตัว
เลวกว่าหมา ๔ ตัว เลวกว่าหมา ๕ ตัว เลวกว่าหมา—
หยุดที ! ถ้าแกจะมานั่งใส่ คะแนนหมาทีละตัว ๆ อยู่เช่นนี้ พรุ่ งนี้ ก็ไม่จบ
คดี
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กูบ

ผมไม่พดู อีกละขอรับ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 187-188)

(2)
ลากูปีล

อัล เฟรด แกช่ า งน่ า อายมากที่ พูด กับ ลูกค้า ประจํา เช่ น นี้ หลัง จากที่ แ ก
ประพฤติเหมือนหมูกบั ลูกค้าเก่าแก่ที่สุด เลวยิ่งกว่าหมูหนึ่ งตัว ฉันว่าเลว
กว่าหมู 2 ตัว เลวกว่าหมู 3 ตัว เลวกว่าหมู 4 ตัว เลวกว่าหมู 5 ตัว เลวกว่า…
อธิบดีผพู้ ิพากษา อีกนานไหมจะจบเรื่ องขบวนหมูนี่ ? ฉันบอกแล้วว่าให้หยุด
ลากูปีล
ตกลง ! ผมไม่พดู อีกแล้ว
(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 พระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่และบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
ภาษาที่ใช้ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ และบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
บทสนทนาที่ สร้ างอารมณ์ ขนั ดังที่ ปรากฏในบทสนทนาที่ นายร้ อยเอกรั ตน์บอกคุ ณหญิ งเขียว
ประดิษฐราชการ ว่าตนเองนั้นเลือกที่จะหาม้ามาเลี้ยงดีกว่าหาภรรยา ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นบทสนทนาที่สร้างอารมณ์ขนั ในลักษณะเดียวกันและอยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกัน
ทั้งนี้ เ มื่ อเปรี ย บเที ยบบทสนทนาที่ ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงรั กษาลักษณะการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้วยกลวิธีภ าษาที่ ใช้ในละครตามที่
ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
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(1)
รัตน์
คุณหญิงเขียว
รัตน์
คุณหญิงเขียว
(2)
โอราซ
มาดาม เดอ กีย ์
โอราซ
มาดาม เดอ กีย ์
(3)
Horace

บางทีจะเป็ นได้ แต่ผมได้คิดไว้วา่ จะหาม้ามาเลี้ยงงาม ๆ สัก ๒ ตัว แต่ถา้
ผมมีเมียเสี ยแล้วก็จะต้องงดการคิดเลี้ยงม้า
ฮือ ! - - - ที่จริ งก็น่าเสี ยดาย !
เสี ยดายอะไรขอรับ !
เปล่าดอกหลาน - - ป้ านึก ๆ ฝัน ๆ ไปเท่านั้น
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 168-169)
ผมได้จัด ระเบี ย บชี วิ ต อี ก รู ป แบบหนึ่ งแล้ว เงิ น จํา นวน 33 ฟรั ง ก์ 33
ซ็องตีมส์ ผมจะซื้ อม้าไว้ขี่ได้สองตัว แต่ถา้ ผมมีภรรยา ผมจะไม่ได้เลี้ยงม้า
ดูหลานจะชอบไม่ชอบเลี้ยงภรรยามากกว่าใช่ไหม ? เอาละ ไม่ตอ้ งพูดกัน
อีกแล้ว น่าเสี ยดาย !
เสี ยดายอะไร ?
เปล่า ไม่มีอะไร ! แค่ความคิด ! แค่ความฝัน !

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 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตาและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
ภาษาที่ ใ ช้ใ นพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ องตบตาและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux แสดงให้เห็นถึงลักษณะบทสนทนาที่สร้าง
อารมณ์ขนั ดังที่ปรากฏในเหตุการณ์ที่ นายเฟื่ องมาเก็บเงินค่าเฟอร์ นิเจอร์ จากหมอคํา วิมะโลสถ
แต่หมอคําเห็นว่าราคาแพง นายเฟื่ องจึงตัดพ้อว่าตนเองนั้นอุตส่ าห์ช่วยเหลือด้วยการยอมร่ วมตบตา
เป็ นคนไข้เลขที่ 17 ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็ นบทสนทนาที่สร้างอารมณ์
ขัน ในลัก ษณะเดี ย วกัน และอยู่ใ นเหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกัน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บบทสนทนาที่ ป รากฏใน
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บทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะการสร้าง
อารมณ์ ขนั ด้ว ยกลวิ ธี ภ าษาที่ ใ ช้ใ นละครตามที่ ปรากฏในบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส
ซึ่งปรากฏผ่านการตัดพ้อของนายเฟื่ องหรื อพนักงานร้านเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้
(1)
หมอคํา
เฟื่ อง
หมอคํา
เฟื่ อง
(2)
มาแล็งเชียร์
ผูช้ าย
มาแล็งเชียร์
ผูช้ าย
(3)
Malingear
Le Monsieur
Malingear
Le Monsieur

เก้าอี้เล็กตัวละ 70 บาท --- แพงเหลือเกิน
พุทโธ่ ยังจะเกี่ยงงอนอะไรหนักหนาขอรับ เสี ยแรงผมได้ช่วยเหลืออย่าง
เต็มใจ
ช่วยเหลืออย่างไร
ผมยอมเป็ นเลข 17 ให้คุณแล้วไม่ใช่หรื อ ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 98-99)
เก้าอี้ราคา 80 ! แพงเหลือเกิน !
อะไรนะ ! คุณมาต่อรองราคากับผม…หลังจากผมให้บริ การช่วยเหลือคุณ
นี่นะ !
บริ การอะไร ?
ก็หมายเลข 17 ! ผมยอมเป็ นหมายเลข 17 ให้คุณ !
Et les chaises quatre-vingts !...C'est exorbitant !
Comment ! vous allez me marchander... après le service que je viens de
vous rendre !
Quel service ?
Eh bien, le numéro 17 ! Je suis votre petit 17 !
(Labiche, 1991: 823)

1.6 พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งหลวงจ าเนี ย รเดิ น ทางและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon
ภาษาที่ใช้ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทางและ
บทละครสุ ขนาฏรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur Perrichon แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะบทสนทนาที่สร้างอารมณ์ขนั ด้วยภาษาที่ใช้ในบทละคร และยังเป็ นส่ วนสําคัญที่ช่วยเผยให้
เห็นลักษณะนิ สัยและพฤติกรรมของตัวละคร ดังที่หลวงจําเนียรวานิ ชอธิบายให้โสภาฟังถึงสาเหตุ
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ที่พาไปเที่ยวช้ากว่าที่รับปากไว้เพราะรอจัดการธุ รกิจและรอให้โสภาเรี ยนเสร็ จก่อน โดยเป็ นการ
พูดด้วยภาษาที่ ทาํ ให้ตนเองดู ดี ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะเด่ น ของหลวงจําเนี ยรวานิ ช ส่ ว นในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสนั้น เป็ นบทสนทนาที่สร้ างอารมณ์ขนั ในลักษณะเดี ยวกันและอยู่ใน
เหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกัน ทั้ง นี้ เมื่ อเปรี ย บเที ย บบทสนทนาที่ ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีภาษาที่ใช้
ในละครตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
โสภา
หลวงจําเนียร

นางจําเนียร
หลวงจําเนียร

(2)
อองเรี ยต
นายเปริ ชอง

นางเปริ ชอง
นายเปริ ชอง
นางเปริ ชอง
นายเปริ ชอง
นางเปริ ชอง
นายเปริ ชอง

(พูดกับบิดา) ที่จริ งดิฉันก็ไม่ต้ งั ใจอะไรที่จะติเตียนคุณพ่อ แต่คุณพ่อได้
รับปากไว้สองปี แล้วว่าจะพาไปเที่ยวปักษ์ใต้
ลูกเอ๋ ย มันเป็ นความจําเป็ นอยูท่ ี่พอ่ จะต้องจัดการทรัพย์สมบัติให้เรี ยบร้อย
เสี ยก่อน ... พ่อค้าอย่างพ่อจะทิ้งงานการไปเสี ยง่าย ๆ ไม่ได้ อีกประการ
หนึ่ งพ่อรอให้ลูกเสร็ จการเล่าเรี ยนเสี ยก่อนแล้วจึงจะได้พาไปเที่ยวเปิ ดหู
เปิ ดตาเหมือนให้ธรรมชาติเป็ นอาจารย์สอนต่อไป
ก็มาแสดงปาฐกถาอยูก่ ลางสถานีนี่น่ะ เป็ นการเหมาะแล้วหรื อคะ
ฉันไม่ได้แสดงปาฐกถา ฉันสอนลูกเท่านั้น (ควักสมุดเล่มย่อม ๆ ออกมา
จากกระเป๋ าเสื้ อ) นี่แน่ะสมุด พ่อซื้ อมาให้ลกู
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 12)
(พูดกับพ่อ) ดิฉันไม่ได้ตาํ หนิ แต่คุณพ่อรับปากไว้กว่าสองปี แล้วว่าจะ
พามาเที่ยว
ลูกสาว พ่อจําเป็ นต้องจัดการธุ รกิจ พ่อจะละทิ้งจากธุ รกิจไม่ได้ ยิ่งไป
กว่านั้นพ่อจําเป็ นต้องรอให้ลูกเรี ยนจบ จะได้ให้ธรรมชาติเป็ นครู ฉาย
รัศมีต่อหน้าลูก
พอหรื อยัง ! คุณจะพูดอย่างนี้ไปอีกนานไหม
ทําไม ?...
อุย๊ ตาย ! นี่คุณน่ะจะคงพูดเช่นนี้ต่อไปอีกสักเท่าไร
ทําไม
คุณเล่นสํานวนที่สถานีรถไฟ !
ฉันไม่ได้เล่นสํานวน... ฉันแค่พูดถึงความคิดในวัยเด็ก (หยิบสมุดจด
จากกระเป๋ าขึ้นมา) นี่ลกู สาว นี่คือสมุดจดที่พอ่ ซื้ อมาให้ลกู
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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)

จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้วยภาษาที่ใช้ในละครที่ปรากฏใน
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จาก
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส พบว่า
แม้พระองค์ทรงรั กษาลักษณะของการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้วยภาษาที่ ใช้ในละครตามที่ ปรากฏใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมฝรั่งเศสไว้เป็ นส่ วนใหญ่กต็ าม แต่พระองค์ก็ทรงสร้างสรรค์ลกั ษณะของการ
สร้างอารมณ์ขนั ด้วยภาษาที่ใช้ในละครให้มีความแตกต่างจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ด้วยการขยายความบทสนทนาที่ทรงต้องการสร้างอารมณ์ขนั ซึ่ งส่ งผลให้บทสนทนาตอนนั้น ๆ
ก่อให้เกิดอารมณ์ขนั มากกว่าในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยงั พบว่าพระองค์
ทรงสร้ างสรรค์ลกั ษณะของการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้ว ยภาษาที่ ใช้ในละคร โดยทรงปรั บเปลี่ ย น
รายละเอียดในส่ วนนั้นเพื่อให้เข้ากับความเข้าใจของคนไทยและสอดคล้องกับบริ บทของสังคมไทย
ซึ่งส่ งผลให้คนไทยเข้าใจเนื้อหาและเข้าถึงอรรถรสของบทละครพูดชวนหัวได้มากยิง่ ขึ้น

243

2. Dramatic Irony ทางภาษา
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสกับ บทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส พบการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี Dramatic Irony ทางภาษา ดังนี้
2.1 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui แสดงให้เห็นจากการให้
ตัวละครพูดอย่างหนึ่ งแต่ความจริ งเป็ นอีกอย่างหนึ่ ง ซึ่ งความจริ งนั้นผูอ้ ่านและผูช้ มทราบอยู่ก่อน
แล้ว แต่ตวั ละครตัวอื่นซึ่ งอยู่ในฉากนั้นไม่ทราบ จึงก่อให้เกิดความขบขัน ดังที่ยายมาบอกอ้าย
เหลือกับอ้ายหลอว่าตาสังที่กาํ ลังตัดฟื นอยูน่ ้ นั เป็ นหมอวิเศษ แต่หากจะให้ตาสังรับสารภาพว่าเป็ น
หมอต้องตีจนเจียนตายถึงจะยอมรับ เหตุการณ์ น้ ี สร้างอารมณ์ขนั เนื่ องจากผูอ้ ่านและผูช้ มทราบว่า
ตาสังนั้นไม่ได้เป็ นหมอแต่อย่างใด แต่ยายมาโกหกเพื่อจะแก้แค้นตาสังเท่านั้นโดยอ้ายเหลือและ
อ้ายหลอนั้นไม่ทราบว่ายายมาโกหกพวกตน ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็ น
บทสนทนาที่สร้างอารมณ์ขนั ในลักษณะเดียวกันและอยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบ
บทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
รักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีDramatic Irony ทางภาษาตามที่ปรากฏในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
ยายมา

อ้ายเหลือ
ยายมา

ไม่ใช่ ! แกตัดฟื น แกเป็ นคนประหลาดละตาหมอคนนี้ แกชอบทําอะไร
แปลก ๆ รู ปร่ างท่าทางก็ไม่สมเป็ นหมอเลยทีเดียว แต่งเนื้ อแต่งตัวก็รุงรัง
แล้วก็ชอบทําเป็ นโง่ไม่รู้สีสาอะไร วิชาของแกน่ ะมี มาก แต่ไม่ ค่อยจะ
ขยายเลย
ชอบกลจริ ง
ประหลาดเหลือเกินเทียวละคะ แกบ้าจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็ นได้ บางทีถึง
ต้องตีแกเสี ยเจียน ๆ ตาย แกถึงจะรับว่าเป็ นหมอ เชื่อฉันเถอะ ถ้าตาหมอ
แกไม่ยอมรับว่าตัวแกเป็ นหมอละก็ อย่ารอเถียงกะแกให้เสี ยเวลาเลย
ทีเดียว ฉวยไม้ตีแกเสี ยจนแกรับจงได้ พวกชาวบ้านตามเหล่านี้ เขาต้องทํา
กันยังงั้นทั้งนั้นแหละ
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อ้ายเหลือ
(2)
มาร์ตีน

วาแลร์
มาร์ตีน

วาแลร์
(3)
Martine

Valère
Martine

Valère

ฮือ ! ประหลาดจริ งนะ !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 163)
ไม่ใช่ เขาเป็ นคนพิเศษ ชอบแบบนั้น เป็ นคนแปลกชอบกล จนท่านไม่
เชื่อว่าเขาเป็ นอย่างนั้น เขาใส่ เสื้ อผ้าประหลาดดูรุงรัง เก็บงําความรู้ ทุก ๆ
วันจะใช้พรสวรรค์น้ ีไปรักษาพยาบาลคน
ชอบกลจริ ง คนเก่ง ๆ มักมีนิสัยประหลาด มีความรู้ผสมปนเปกับความบ้า
ชอบกล
เขาบ้าจนเหลือเชื่ อ บางที ตอ้ งตี เขาจึ งจะยอมรั บว่าเป็ นหมอ ฉันเชื่ อว่า
ท่านไม่สามารถทําให้เขายอมรับว่าเป็ นหมอ อย่ารอเถียงให้เสี ยเวลา เอา
ไม้ตีเขาจนเขายอมรับให้จงได้ เราทําอย่างนี้แหละ เมื่อเราต้องการให้เขามา
รักษา
แปลกจริ งนะ !
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.
C’est une chose admirable, que tous les grands hommes ont toujours du
caprice, quelque petit grain de folie mêlé à leur science.
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.
Voilà une étrange folie !
(Molière, 1999: 41-42)
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2.2 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดีและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดีและ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle จะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่
นายจอนซึ่ งเป็ นล่ามจําเป็ นนั้นอ้างกับเสมียนว่าตนเองได้ยินคนร้องเรี ยกให้ช่วยเป็ นภาษารัสเซี ยจึง
ไปช่วย ซึ่งสร้างอรมณ์ขนั แก่ผอู ้ ่านและผูช้ มเป็ นอย่างยิง่ เนื่ องจากผูอ้ ่านและผูช้ มทราบความจริ งว่า
ความจริ งแล้ว จอนหนี ไ ปเพราะไม่ ส ามารถสื่ อ สารด้ว ยภาษาอัง กฤษได้ ส่ ว นในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่ สร้ างอารมณ์ ขนั ในลักษณะเดี ยวกันและอยู่ใ น
เหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกัน ทั้ง นี้ เมื่ อเปรี ย บเที ย บบทสนทนาที่ ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี Dramatic
Irony ทางภาษาตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
เสมียน
จอน
เสมียน
จอน

(2)
เสมียน
อูแชน
เสมียน
อูแชน
(3)
La caissière
Eugène
La caissière

ล่าม ! เมื่อกี้น้ ีแกหายไปข้างไหน ?
เมื่อกี้น้ ีหรื อ ?
ฉันบอกแล้วให้อยูท่ ี่นี่
อ๋ อ ? ฉันเปิ ดหนีไป---- เอ๊ย ! ไม่ใช่ ! ฉันได้ยนิ ใครร้องเป็ นภาษารู เซี ย
“ช่วยด้วย” ฉันก็รีบออกไป แต่ที่จริ งหู ฉันเห็นจะเฟื อนไปเพราะไม่พบ
ใครเลย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 138)
(เข้ามาทางขวา) ล่าม ! เมื่อกี้น้ ีหายไปไหนมา ?
เมื่อสักครู่ หรื อ ?
ใช่ ฉันบอกให้อยูท่ ี่นี่ไง
ฉันรี บออกไปอย่างเร็ ว... ฉันได้ยนิ เสี ยงร้อง ช่วยด้วย ! เป็ นภาษาสเปน แต่
ฉันเข้าใจผิด
entrant par le deuxième plan droite. Interprête ! Où étiez-vous donc tout
à l’heure ?
Tout à l’heure ?
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 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องคดีสาคัญและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux
Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux จะเห็นได้จากเหตุการณ์ตอนที่
ขุนกินนรแมนทราบว่านายกูบยังไม่มีทนาย ขุนกินนรแมนซึ่งตกลงกับนายเฉลียว ฉลาดพูด ไว้ว่า
จะช่ วยหาลูกความให้ จึ งบอกนายกูบนายเฉลียว ฉลาดพูด เป็ นทนายความที่เก่งและมีชื่อเสี ยง
และยืนอยูใ่ กล้ ๆ ดังนั้นนายกูบจึงไม่ตอ้ งไปหาทนายความที่อื่น บทสนทนานี้สร้างความขบขันเป็ น
อย่างยิง่ เพราะผูอ้ ่านและผูช้ มทราบข้อมูลอยูก่ ่อนแล้วว่านายเฉลียว ฉลาดพูด เป็ นทนายความที่ไม่
มีลูกความและไม่ได้มีชื่อเสี ยง แต่นายกูบไม่ทราบเรื่ องนี้ จึงหลงเชื่ อขุนกิ นนรแมน ส่ วนในบท
ละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่สร้างอารมณ์ขนั ในลักษณะเดียวกันและอยูใ่ น
เหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกัน ทั้ง นี้ เมื่ อเปรี ย บเที ย บบทสนทนาที่ ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีDramatic
Irony ทางภาษาตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
กินนร

กูบ
กินนร
กูบ
กินนร
กูบ
กินนร

(พูดป้ องกับเฉลียว) อย่าวิตก (เฉลียวไปนัง่ เสี ยข้างหนึ่ งและแกล้งทําเป็ นดู
หนังสื อยุง่ อยู่ ขุนกินนรจึงพูดกับนายกูบต่อไป) เออ นี่แน่ นายกูบ แกมี
ทนายความแล้วหรื อ ?
ยังไม่มีขอรับ ต้องมีดว้ ยหรื อขอรับ ?
ถ้าไม่มีทนายแกติดตะรางไม่รู้ดว้ ยนะ
ตายโหง ! ก็ทนายน่ะเขาว่าจ้างกันที่ไหนล่ะขอรับ ?
เป็ นเคราะห์ดีของแกแล้ว ไม่ตอ้ งไปไหนไกล เผอิญนายเฉลียว ฉลาดพูด
เนติบณ
ั ฑิตผูม้ ีชื่อเสี ยงอยูน่ ี่แล้ว
คนนั้นใช่ไหมขอรับ ?
นัน่ แหละ – คุณฉลาดพูด ผมขอนําลูกความให้คนหนึ่ง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 169-170)
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(2)
จ่าศาล
ลากูปีล
จ่าศาล
ลากูปีล
จ่าศาล
ลากูปีล
จ่าศาล
(3)
L’huissier
Lagoupille
L’huissier
Lagoupille
L’huissier
Lagoupille
L’huissier

(บาร์ บเบอมอลกระทุง้ สี ขา้ งของเขาเบา ๆ) ก็ได้ ไปทางนั้น ห้อง 12 เออ !
แกมีทนายความหรื อยัง ?
ยัง ฉันยังไม่มี
แกต้องหาทนายความมาหนึ่งคน
จริ งหรื อ ?
มันจําเป็ นอย่างยิง่
แล้วมันขายที่ไหนละ ?
โธ่ เ อ๊ ย นายโชคดี น ะ นี่ คื อ คุ ณ บาร์ บ เบอมอล เขาเป็ นสุ ด ยอดทนายที่
เจิดจรัสคนหนึ่งของศาลนี้
(auquel Barbemolle vient de lancer un discret coup de coude) Ça va
bien. Par là, là 12e. -- Ah !... Vous avez un avocat ?
Non, j’en ai pas.
Il faut vous en procurer un.
Vous croyez ?
C’est indispensable.
Où qu’c’est que ça se vend ?
Ma foi, vous avez de la chance. Voici Me Barbemolle, une des lumières
du barreau.
(Courteline, 1990: 54)

2.4 พระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่และบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic จะเห็นได้จาก
เหตุการณ์ตอนที่นายร้อยเอกรัตน์เรี ยกแบนออกมาเพื่อหวังให้แบนช่วยพูดเข้าข้างเขา แต่แบนไม่
ทราบจุดประสงค์ดงั กล่าวจึงพูดชื่นชมนายติ่งและนายดิศแทน ทําให้นายร้อยเอกรัตน์ไม่พอใจและ
ต่อว่าแบน บทสนทนาในฉากนี้ เป็ นบนสนทนาที่สร้างอารมณ์ขนั เนื่ องจากผูอ้ ่านและผูช้ มทราบว่า
นายร้อยเอกรัตน์เคยสั่งให้แบนพูดจาชื่นชมทุกคน ซึ่งแบนก็ทาํ ตาม แต่นายร้อยเอกรัตน์กลับลืมว่า
เคยบอกแบนเช่นนั้น ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่สร้างอารมณ์
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ขันในลักษณะเดี ยวกันและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏใน
บทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะการสร้าง
อารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีDramatic Irony ทางภาษาตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ดังนี้
(1)
รัตน์
แบน
รัตน์
แบน
คุณหญิงเขียว
รัตน์
แบน
รัตน์
แบน
(2)
โอราซ
มาดาม เดอ กีย ์
โอราซ
แบร์กนารด์
โอราซ
แบร์กนารด์
มาดาม เดอ กีย ์
แบร์กนารด์
มาดาม เดอ กีย ์
โอราซ
แบร์กนารด์
โอราซ

เอ้า ! นี่ แน่ะขอรับคุณป้ า ถามคนนี้ ดูกไ็ ด้ - - - นี่ แน่แบน คนที่ออกจาก
ห้องเมื่อกี้น้ ีน่ะ เอ็งเห็นเป็ นอย่างไร ?
(พูดอย่างระวังตัว) ดีมากขอรับ เป็ นผูใ้ หญ่ที่ควร - - ไม่ใช่ ! อีกคนหนึ่งน่ะ - - - คนหนุ่มน่ะ
อ๋ อ ! ดีมาก ขอรับ ดีมาก
อย่างไรล่ะพ่อรัตน์ ?
(พูดกับแบน) อ้ายสันดาน ! อ้ายเดียรัจฉาน !
(พูด กับ รั ต น์ ) ก็ ไ หนคุ ณ สั่ ง ไว้ว่ า ให้ผ มแสดงกิ ริ ย าดี ที่ สุ ด ต่ อ คนทั่ว ไป
อย่างไรล่ะขอรับ
อ้ายกากมนุ ษย์ ! อ้ายบัดซบยิ่งกว่าควาย ! ไปเถอะ ข้าจะไปเปิ ดกระเป๋ า
ของข้าเอง (เข้าโรงไปทางประตูขวา)
(พูดกับคนดู) นายเป็ นอะไรไปก็ไม่รู้ได้ (เข้าโรงตามนายไป)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 189)
นี่ไงแบร์ กนารด์ คนของเรา !
(พูดเบา ๆ) หลานคิดอย่างไรนะ ? นี่คนรับใช้ของหลานนะ
ก็ป้าบอกว่าคนแรกที่มาที่นี่ ก็แบกนารด์นี่ไงครับ !
(เข้ามา) ผูก้ องมีอะไรครับ
แกคิดว่าเจ้าคนที่เพิ่งออกไปเป็ นอย่างไร ?
นายเดซอมบัวส์หรื อครับ ? ดีมากครับ !
ไม่ใช่เขา อีกคนหนึ่ง... คนที่หนุ่มกว่าน่ะเป็ นยังไง ?
อีกคนหรื อครับ ? โอ้ ! ดีมากครับ ! ดีมากครับ !
(แสดงท่าทีวา่ ชนะ) ไง !...หลานเห็นหรื อยัง !...
(พูดเบา ๆ กับแบร์นารด์) ไอ้สัตว์ ! ไอ้ทุเรศ !
แต่ผกู้ องสั่งผมไว้เมื่อเช้านี้วา่ ให้บอกว่าทุกอย่างดีหมด
ไอ้คนแสนเลว ! แกจะต้องชอใช้แน่ มานี่ มาแต่งตัวให้ฉนั !
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(โอราซยืนอยูท่ างขวา)
แบร์กนารด์
(พูดกับคนดู) ผูก้ องคงเครี ยด
(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 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตาและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตาและ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux จะเห็นได้จากเหตุการณ์ตอนที่
หมอคําและนางปลัง่ กําลังพูดคุยกับนายฤกษ์ รตินนั ทน์ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความรู ้สึกของนาย
ฤกษ์ที่มีต่อมณี แต่เมื่อมณี โผล่ออกมาทั้งหมอคําและนางปลัง่ ก็เฉไฉไปพูดเรื่ องโน้ตเพลงที่นายฤกษ์
นํามาให้มณี เพื่อไม่ให้ลูกสาวรู ้ ความจริ ง ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสนั้นเป็ น
บทสนทนาที่สร้างอารมณ์ขนั ในลักษณะเดียวกันและอยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบ
บทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
รักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี Dramatic Irony ทางภาษาตามที่ปรากฏในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
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(1)
หมอคํา

ปลัง่
มณี
ฤกษ์
หมอคํา
ปลัง่
มณี
(2)
มาแล็งเชียร์
แอมเมอลีน
มาแล็งเชียร์
(เฟรเดริ กลุกขึ้น)
มาแล็งเชียร์
เฟรเดริ ก
นางมาแล็งเชียร์
แอมเมอลีน
เฟรเดริ ก
มาแล็งเชียร์
มาแล็งเชียร์
แอมเมอลีน
(3)
Malingear
Emmeline
Malingear
Frédéric se lève.
Malingear
Frédéric

นายมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะเข้าใจได้แล้วเป็ นแน่เทียว ว่าการที่ตวั นาย
มาบ่อย ๆ ที่บา้ นที่...... (นางสาวมณี วิมะโลสถ ออกมาทางขวา นางสาว
มณี อายุราว 18 หรื อ 19 รู ปงาม กิริยามรรยาทดี เป็ นคนซื่ อและน่าเอ็นดู
ด้วยประการทั้งปวง แต่งตัวดี รู้จกั เลือกเครื่ องแต่งตัว)
เพลงที่เอามานี่ เป็ นเพลงเพราะดีหรื อนายฤกษ์
เพลงใหม่หรื อคะ ? ชื่ออะไร ?
เรี ยกว่า “ความไฝ่ ฝัน”
(พูดต่อทันควัน) ของแม่...
ถึงลูกน้อย
อะไรเพลงชื่อ “ความไฝ่ ฝันของแม่ถึงลูกน้อย” ? ชื่อยาวจริ ง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 60-61)
คุณเฟรเดริ ก คุณคงฉลาดพอที่จะเข้าใจได้วา่ การมาที่บา้ นบ่อย ๆ...
(เข้ามาทางด้านขวา) สวัสดีค่ะคุณพ่อ
(พูดเบา ๆ) เงียบไว้ ! ลูกสาวผมมา
เพลงนี้ของใครกัน ?
ของชาวสวีเดนคนหนึ่ง
คุณเพิ่งบอกเราว่าเพลงนี้เร้าอารมณ์ดีใช่ไหม ?...
เพลงชื่อว่าอะไร ?
ความใฝ่ ฝันครั้งแรก
(พูดอย่างรื่ นเริ ง) จากแม่คนหนึ่ง...
(พูดอย่างรื่ นเริ งเหมือนกัน) ถึงลูกน้อย
โอ้ ! ชื่อเพลงยาวจัง !
Monsieur Frédéric, vous avez trop d'esprit pour ne pas comprendre que
vos visites assidues, dans une maison...
entrant de la droite. Bonjour, papa !
bas. Chut !..., ma fille !
De qui est la musique ?
D'un Suédois.
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Madame Malingear
Emmeline
Frédéric
Malingear
Madame Malingear
Emmeline

Vous nous disiez, monsieur, que cette romance faisait fureur ?...
Comment s'appelle-t-elle ?
Le Premier Soupir.
vivement. D'une mère...
de même. Pour son enfant.
Ah! que ce titre est long !
(Labiche, 1991: 809-810)

2.6 พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งหลวงจ าเนี ย รเดิ น ทางและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon
Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว เรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทางและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur
Perrichon จะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟ โดยขุนทุรวาทีมาหาหลวงจําเนียรวานิช
เพื่อยืมเงิน แต่แสร้งบอกนางจําเนี ยรวานิ ชว่าตนลาพักร้อนเพื่อมาส่ งหลวงจําเนี ยรและนางจําเนี ยร
วานิ ช ซึ่ ง นางจํา เนี ย รวานิ ช ก็ห ลงเชื่ อและกล่ า วขอบใจขุน ทุ รวาที ที่ มีน้ ําใจ ส่ ว นในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่ สร้ างอารมณ์ ขนั ในลักษณะเดี ยวกันและอยู่ใ น
เหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกัน ทั้ง นี้ เมื่ อเปรี ย บเที ย บบทสนทนาที่ ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีDramatic
Irony ทางภาษาตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
โสภา
นางจําเนียร
ขุนทุรวาที
นางจําเนียร
(2)
อองเรี ยต
มาจอแร็ ง
นางเปริ ชอง

อ้าว ท่านขุนทุรวาทีกม็ าด้วย
ท่านขุนทําไมยังไม่ไปกระทรวงหรื อคะ
ผมลาพักวันนี้ ขอรั บ ผมจะยอมให้คุณหลวงกับคุ ณนายไปโดยไม่ มาส่ ง
อย่างไรได้
ท่านขุนมาส่ งหรื อคะ ดิฉนั ขอบใจมากทีเดียว
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 16)
นี่ไง นายมาจอแร็ ง !
(พูดกับคนดู) นี่ไง พวกเขาอยูท่ ี่นี่ !
คุณ ทําไม่คุณไม่อยูท่ ี่สาํ นักงานของคุณ ?...
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มาจอแร็ ง
นางเปริ ชอง
(3)
Henriette
Majorin
Madame Perrichon
Majorin

ผมลาหยุดพักผ่อ น คุ ณนาย ผมไม่ อ ยากให้คุ ณเดิ นทางโดยไม่ ได้ม า
กล่าวลา
อะไรกัน ! คุณมาด้วยเหตุผลแค่น้ ีหรื อ โอ้ ! น่ารักจัง !

Tiens, monsieur Majorin !
à part. Enfin, les voici !
Vous ! comment n'êtes-vous pas à votre bureau ?...
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)

จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วย Dramatic Irony ทางภาษา ที่
ปรากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว ที่ พ ระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
สร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส พบว่าพระองค์ทรงรักษาลักษณะของการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี Dramatic Irony ทาง
ภาษาตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมฝรั่งเศส ทั้งนี้ เนื่ องจากกลวิธีดงั กล่าวเป็ นกลวิธีที่ทาํ ให้
ผูช้ มมีฐานะที่อยู่เหนื อตัวละคร จึ งทราบความเป็ นไปทุกอย่างในละครว่าความจริ งคืออะไร หรื อ
เป็ นอย่างไร แต่ตวั ละครในเรื่ องไม่ทราบ
3. Dramatic Irony ทางสถานการณ์
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสกับ บทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส พบการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี Dramatic Irony ทางสถานการณ์
ดังนี้
3.1 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
Dramatic Irony ทางสถานการณ์ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
หมอจาเป็ นและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui แสดงให้เห็น
จากการใช้ฉากบังตา ซึ่งในบทละครทั้งสองเรื่ องข้างต้นนั้นปรากฏหลายครั้ง ดังเช่นในเหตุการณ์ที่
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หาทางแก้แค้นตาสังได้ดว้ ยการโกหกว่าตาสังเป็ นหมอเทวดาและสามารถรักษาจินดาได้น้ นั ยายมา
ได้ทาํ ให้ผอู ้ ่านและชมรับรู ้ความคิดนี้ดว้ ยการใช้ฉากบังตา คือ การพูดกับคนดู โดยที่ตวั ละครตัวอื่น
ที่อยู่ในฉากนั้นไม่ทราบ ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่สร้าง
อารมณ์ ขนั ในลักษณะเดี ยวกันและอยู่ในเหตุการณ์ เดี ยวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเที ยบบทสนทนาที่
ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะ
การสร้ างอารมณ์ ขนั ด้วยกลวิธี Dramatic Irony ทางสถานการณ์ ตามที่ปรากฏในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
ยายมา

อ้ายเหลือ
ยายมา
(2)
มาร์ตีน

วาแลร์
มาร์ตีน
(3)
Martine

Valère
Martine

(พูดทางคนดู) เออ ! เห็นจะได้การ นึกทางแก้เผ็ดอีตาสังได้แล้ว (พูดกับ
อ้ายเหลือ) แหมถ้ายังงั้นละก็แกมานี้ดีทีเดียว ที่นี่มีคนเก่งที่สุดอยูค่ นหนึ่ง
เป็ นหมอรักษาโรคต่าง ๆ ดีนกั
อ้อ ! ก็อยูท่ ี่ไหนล่ะยะ ?
อยูโ่ น่นแน่ะคะ แกไปตัดฟื นโป๊ ก ๆ อยูโ่ น่นแน่ะ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 162)
(พูดทางคนดู) เออ ! สวรรค์ช่วยให้ฉนั คิดเรื่ องแก้แค้นเจ้าคนเกเรนี้ได้แล้ว
(พูดเสี ยงดัง) แกมาพบสิ่ งที่ แกต้องการแล้ว ที่ นี่มีคนเก่ งที่ สุดของโลกที่
รักษาโรคที่หมดทางรักษาแล้ว
อ้อ ! แล้วอยูท่ ี่ไหนล่ะ ?
อยูโ่ น่นแน่ะ เขาตัดฟื นอยูโ่ น่น
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.
Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer ?
Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s’amuse à
couper du bois.
(Molière, 1999: 41)

254

3.2 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดีและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
Dramatic Irony ทางสถานการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดี
และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle ดังเห็นได้ใน
เหตุการณ์ตอนที่นายจอนไปรับโทรศัพท์ที่คนอังกฤษโทรมาที่โรงแรม เขาได้ใช้วิธีการหันมาพูด
กับคนดูเพื่อเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งที่ว่าเขาไม่สามารถแปลภาษาอังกฤษได้แม้แต่คาํ เดียว โดยตัวละคร
ตัวอื่นนั้นไม่ทราบความจริ งข้อนี้ ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่
สร้างอารมณ์ขนั ในลักษณะเดียวกันและอยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่
ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะ
การสร้ างอารมณ์ ขนั ด้วยกลวิธี Dramatic Irony ทางสถานการณ์ ตามที่ปรากฏในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
เสมียน

จอน
เสมียน
จอน

(2)
เสมียน

ก็ ดี ล ะ ในเวลานี้ ที่ จ ริ งไม่ ใ คร่ จ ะมี ช าวต่ า งประเทศมา (กริ่ งที่ เ ครื่ อง
โทรศัพท์) อ้อโทรศัพท์ (เสมียนไปฟังโทรศัพท์อยูค่ รู่ หนึ่ง แล้วจึ่งหันไป
พูดกันจอน) เขาพูดมาจากเมืองไทร (จอนยืนพิงโต๊ะของเสมี ยนเฉยอยู่
เสมียนจึงไปพูดใกล้) อย่างไรเล่า ! เขาพูดจากเมืองไทร ! พูดภาษาอังกฤษ
ก็ถา้ เขาเป็ นคนอังกฤษก็คงพูดภาษาอังกฤษซิ
ก็แกไปพูดกับเขาซิ !
(เดินไปโดยไม่ใคร่ เต็มใจ และพูดสาย) โหล ! -- โหล ! – (พูดกับคนดู)
จบเทียว ! พูดภาษาอังกฤษ ! (ฟังครู่ หนึ่ ง แล้วหันไปพูดกับคนดูอีก) ไม่
เข้าใจจนคําเดียว ให้ตกนรกซิ ! (อีกครู่ หนึ่งแล้วพูด) เยส ! เยส ! (พูดกับ
คนดู) ภาษาอังกฤษแปลว่า “จ้ะ”
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 132-133)
ก็ดี ตอนนี้ ไม่ ค่ อยจะมี ชาวต่างประเทศมา (เสี ยงกริ่ งโทรศัพท์ดงั ) อ้อ
โทรศัพท์ ! (เสมียนไปที่โต๊ะทางขวา ฟังโทรศัพท์อยูค่ รู่ หนึ่ง) มีคนโทรมา
จากเมืองลอนดอน (อูแชนยืนพิงโต๊ะของเสมียน ไม่เคลื่อนไหว แล้วเดิน
กลับไปที่โต๊ะของตัวเอง) เขาโทรจากเมืองลอนดอน ! เขาพูดภาษาอังกฤษ
นายก็ตอ้ งรับโทรศัพท์ !
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อูแชน

(3)
La caissieère

Eugène

(เดิ น ไปช้า ๆ และยกหู โ ทรศัพ ท์) ฮัล โหล (พูด กับ คนดู อ ย่า งห่ อ เหี่ ย ว)
จบกัน ! พวกอังกฤษ ! (ฟังครู่ หนึ่ ง หันไปพูดกับคนดู) ฉันไม่เข้าใจอะไร
เลย (พูดโทรศัพท์) Yes ! Yes ! (เงียบสักครู่ หนึ่ ง ทําท่าทางห่ อเหี่ ยวกับ
คนดู พูดโทรศัพท์อย่างห่อเหี่ ยว) Yes ! Yes !
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 !
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 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องคดีสาคัญและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux
Dramatic Irony ทางสถานการณ์ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อ ง
คดีสาคัญและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux ดังเห็นได้ในเหตุการณ์
ตอนที่นายเฉลียว ฉลาดพูด ได้โกหกต่อทุกคนในศาลว่านายกูบเป็ นเจ้าหน้าที่สาํ คัญ เป็ นพ่อหม้าย
มีลูกวัยเยาว์ถึงห้าคนที่ตอ้ งเลี้ยงดู ต้องทํางานตั้งแต่เช้ามืดยันคํ่า และยังพูดจาเกินความจริ งเพื่อให้
ศาลเห็ น ใจนายกูบ แต่ ขณะเดี ย วกัน นายกูบ เองก็ใ ช้วิธี ก ารกระซิ บพูด ความจริ งกับ นายเฉลี ย ว
ฉลาดพูด การกระซิ บ จึ ง เป็ นการใช้ฉ ากบัง ตาวิ ธี ห นึ่ ง ซึ่ งคนที่ อ ยู่ใ นศาลไม่ ท ราบความจริ ง
นอกจากนายเฉลียว นายกูบ และผูอ้ ่านหรื อผูช้ ม ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น
เป็ นบทสนทนาที่ ส ร้ า งอารมณ์ ข ัน ในลัก ษณะเดี ย วกัน และอยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกัน ทั้ง นี้
เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงรั กษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี Dramatic Irony ทางสถานการณ์
ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
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(1)
เฉลียว
กูบ
เฉลียว

กูบ
เฉลียว

(2)
บาร์บเบอมอล
ลากูปีล
จ่าศาล
บาร์บเบอมอล

นายกูบจําเลยผูน้ ้ ีเป็ นเจ้าหน้าที่สาํ คัญผูห้ นึ่ง
(กระซิ บ ดัง ๆ กับ เฉลี ย ว) เปล่ านะครั บ ! ผมเป็ นคนจุ ดโคมตามถนน
เท่านั้น !
(พูดกับกูบ) อย่าอึงไปน่ะ ! (พูดกับศาลต่อไป) จําเลยเป็ นผูม้ ีหน้าที่อนั เป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชนชาวเมืองโลเลบุรีน้ ี หาผูใ้ ดเปรี ยบเสมอเหมือนได้
ยาก เปรี ยบเหมือนมัคคุเทศก์ผนู้ าํ ทางให้ผทู้ ี่สัญจรไปมา เดินสู่ เคหะสถาน
ได้โ ดยไม่ ห ลงทาง แต่ เ ป็ นธรรมดาของมนุ ษ ย์ปุ ถุ ช นย่อ มจะมี ค วาม
เห็นแก่ตวั มาก เพราะฉะนั้นโมหจริ ตจึงมืดมนไปด้วยความริ ษยา ไม่รู้สึก
คุณประโยชน์ของผูอ้ ื่ น และบุคคลอย่างเช่ นจําเลยนี้ จึ งมิ ได้มีผูแ้ ลเห็ น
ความดีความชอบ ขอให้ศาลคํานึ งดูเถิดขอรับ จําเลยเป็ นผูท้ ี่สมควรได้รับ
ความกรุ ณาของโลกมากกว่าที่ จะต้องมาตกอยู่ในที่ อบั อายเป็ นจําเลยใน
ศาลเช่นนี้ จําเลยเป็ นพ่อหม้าย มีบุตรน้อย ๆ อยูใ่ นผ้าอ้อมถึงห้าคน—
(กระซิ บ) เมียผมยังอยูน่ ะครับ แล้วลูกผมก็มีคนเดียวเท่านั้น
(กระซิ บ) แกอย่าสอดสิ น่า ! (พูดดังต่อไป) ลูกน้อยในผ้าอ้อมทั้งห้าคนนี้
จําเลยจําเป็ นต้องหาเลี้ยงอยู่คนเดี ยว ประหนึ่ งว่าเป็ นทั้งบิดามารดาของ
ทารก เหตุฉะนี้จาํ เลยจึงต้องทํางานตั้งแต่รุ่งจนคํ่าทุก ๆ วันมิได้ขาด—
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 196-197)
ผมขอเริ่ มเรื่ องโดยทันทีและไม่ตอ้ งมีอารัมภบทใด ๆ เรื่ องการฟ้ องร้องที่
ทําให้เราต้องมาอยูท่ ี่ศาลนี้ นายลากูปีลเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(กระซิ บ) ผมนะหรื อ ? ผมเป็ นคนจุดโคมไฟตามถนนเท่านั้นนะ
เงียบ ๆ !
จําเลยเป็ นหนึ่ งในผูบ้ ริ หารที่ ย่ิงใหญ่ ที่ทวีปยุโรปทั้งทวีปต้องอิ จฉาพวก
เรา ! เขาทํางานที่กระทรวงการต่างประเทศ เขาต้องรับผิดชอบในตําแหน่ง
ที่มีแต่คุณงามความดี ไม่ใช่ตาํ แหน่ งที่มีเล่ห์เหลี่ยมเลวร้าย โอ้ ! เขาเป็ น
หม้ายหลังจากแต่งงานได้ 15 เดือน มีบุตรตัวน้อย ๆ ที่ตอ้ งไกวเปลเลี้ยงดู
ถึง 5 คน เขาทําหน้าที่ได้อย่างดี ไม่เพียงแต่ตอ้ งป้ อนอาหารเข้าปากลูก
น้อยที่หิวโหย แต่ตอ้ งคอยปกป้ องดูแลคนอื่น ๆ อีกด้วย เขามุ่งทําความดี
รับผิดชอบและซื่ อสัตย์ต่อการงาน นี่คือชีวิตของคนเหล่านี้ น่ะหรื อ ? ถาม
คําถามนี้ ตอนรุ่ งอรุ ณตอนเที่ ยงวันที่ มีแดดร้ อนจัด ตอนพลบคํ่า ถามคน
เหล่านี้ ที่มีแต่หยดเหงื่ อชุ่ มโชกอยู่บนหน้าผากที่ กม้ หน้าก้มตาทํางาน !!!
แต่ท่านจะถามหามงกุฎอันใดกับวันที่ ตอ้ งทํางานหนักเหล่านี้ แน่ นอน
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อัศวินที่รับผิดชอบงานคนนี้ มองหาความเพลิดเพลิน ขอตักตวงความสนุก
จากละครตลกหรื อละครร้องที่ช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าในสมองของเขา
กระจกแห่ งเมืองนรกของเทพีแห่ งการเต้นรํา เธอซี โคร (ผมเรี ยกว่า มูแล็ง
เดอ ลา กาแล็ต) สะท้อนการเต้นรําเพื่อความบันเทิงของคนงานที่เหนื่อยล้า
ผูน้ ้ ี
(3)
Barbemolle

Lagoupille
L’huissier
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.
(bas) Moi ? Je suis lampiste !
Chut ! chut !
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 พระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่และบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
Dramatic Irony ทางสถานการณ์ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อ ง
วิไลเลือกคู่และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic ดังเห็น
ได้ในเหตุการณ์ตอนที่นายร้อยเอกรัตน์พูดกับคนดูว่าตนเองเลิกคิดเรื่ องม้าและหาเมียดีกว่า เพราะ
ร้อยเอกรัตน์เห็ นว่าวิไลโตขึ้นแล้วสวยและรู ้สึกว่าชอบวิไลขึ้นมา แต่วิไลไม่ทราบว่านายร้อยเอก
รัตน์พดู ถึงตนเองอยู่ ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่สร้างอารมณ์
ขันในลักษณะเดี ยวกันและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏใน
บทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะการสร้าง
อารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีDramatic Irony ทางสถานการณ์ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
รัตน์

(2)
โอราซ

(3)
Horace

(พูดกับคนดู) แม่วิไลนี่ เป็ นสาวขึ้นแล้วสวยพอใช้ แล้วก็ชอบทหารด้วย !
ถ้าไหน ๆ จะมีเมียแล้วก็ - - - เห็นจะต้องลองทาบทามคุณป้ าดูที - - - ตัวเรา
เองก็กาํ พร้า วิไลก็กาํ พร้า คุณป้ าแกใจดีได้รับมาเลี้ยงไว้ท้ งั 2 คน เคยรัก
กันฉันพี่นอ้ ง ราวกับร่ วมบิดามารดากัน - - - ถ้าได้กนั ก็ท่าจะเหมาะอยู่ - เราเลิกความคิดหาม้า 2 ตัวนัน่ เสี ยก็แล้ว
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 173-174)
(พูดกับคนดูและเดินไปทางขวา) โอ้ ! ญาติสาวคนนี้น่ารัก และชอบทหาร
ด้วย คิดอยากจะแต่งงานแล้ว พูดเรื่ องนี้ กบั คุณป้ าดีกว่า ฉันจะยกเลิกการ
ซื้ อม้าสองตัว อย่างนี้กพ็ อแล้ว !
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 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตาและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
Dramatic Irony ทางสถานการณ์ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อ ง
ตบตาและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux ดังเห็นได้ในเหตุการณ์
ตอนที่ นายรอด รตินันทน์ แกล้งทําเป็ นคนไข้ไปหาหมอคําเพื่อจะสื บดูฐานะความเป็ นอยู่ของ
ครอบครัววิมะโลสถ นางปลัง่ ก็ใช้อุบายในการตบตานายรอด โดยหาคนแกล้งมาทําเป็ นคนไข้มา
ให้หมอคํารักษา ซึ่งผูช้ มก็ทราบดีวา่ หมอคําเป็ นหมอที่ไม่มีใครมารักษา และยังแสร้งเขียนจดหมาย
และให้คนที่เป็ นแขกมาส่ ง โดยแสร้งว่ามาจากคุณหญิงท่านหนึ่งเพื่อตบตาว่าหมอคําเป็ นบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงมาก แม้แต่ผมู ้ ีชื่อเสี ยงในสังคมก็ยงั มารักษา ในฉากนี้ จึงปรากฏการพลิกความหมายของ
สถานการณ์ตลอดเวลาและมีความชัดเจนมาก เนื่องจากมีการใช้ฉากบังตา คือ การพูดกับคนดู ส่ วน
ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่สร้างอารมณ์ขนั ในลักษณะเดียวกันและ
อยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี Dramatic
Irony ทางสถานการณ์ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
(แขกยามคนหนึ่งแต่งตัวเป็ นเทือกยูนิฟอร์ม ออกทางซ้าย)
หมอคํา
(พูดกับแขก) มาทําไม? (พูดกับคนดู) มาจากที่ไหนก็ไม่รู้
แขก
มีคนถือหนังสื อมาจากคุณหญิงประดิษฐราชการ (ยืน่ จดหมาย)
หมอคํา
ขอบใจ (รับจดหมาย หันไปพูดกับคนดู) ยังไม่เคยรู้จกั เลย (ฉี กซองอ่าน
จดหมาย)
รอด
(พูดกับคนดู) ถึงกับคุณหญิงมีจดหมายถึง สําคัญมาก
หมอคํา
(อ่ า นจดหมาย) “ถึ ง คุ ณ หมอทราบ ดิ ฉั น รอดชี วิ ต ครั้ งนี้ ก็ เ พราะคุ ณ
จะตอบแทนเท่าไร ๆ ก็ไม่เพียงพอได้ เพราะฉะนั้นดิฉนั ขอส่ งค่ากํานัลมา
ให้ส องพันบาท เพื่อเป็ นของตอบแทนคุ ณเล็กน้อย” (เอาธนบัตรราคา
2000 บาท ที่มากับจดหมายนั้นใส่ กระเป๋ าแล้วหันไปเขียนหนังสื อ 2 – 3
ตัวที่โต๊ะ)
รอด
(พูดกับคนดู) ดูซิ เงินสองพันบาทเอายัดใส่ กระเป๋ าหน้าเฉย ราวกับยี่สิบ
บาท แกคงเห็นไม่คณนาอะไรเลย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 94-95)
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(2)
คนรับใช้
มาแล็งเชียร์
ราตินวั ส์
คนรับใช้
มาแล็งเชียร์
ราตินวั ส์
มาแล็งเชียร์
ราตินวั ส์
มาแล็งเชียร์
ราตินวั ส์
มาแล็งเชียร์

ราตินวั ส์
(3)
Un chasseur
Malingear
Ratinois
Le chasseur
Malingear
Ratinois
Malingear
Ratinois
Malingear

(แต่งตัวในชุดคนรับใช้ เข้ามาจากด้านใน) ท่านครับ !
อะไรกัน ? (พูดกับคนดู) เจ้านี่มาจากไหน ?
(พูดกับคนดู) เขามีคนรับใช้ดว้ ย !
(ส่ งจดหมายที่ อยู่บนพานเงิน) เป็ นจดหมายที่ มีคนนํามาจากท่านดัชเชส
เดอ มงเตอฟี ยัสโกน
(รับจดหมาย ประหลาดใจมาก) สําหรับฉันหรื อ !... (พูดกับคนดู) ฉันไม่
รู้จกั
(พูดกับคนดู) เขารักษาพวกดัชเชสด้วย !...
(อ่ า นจดหมายและพูด กับ คนดู ) เอ๊ะ ลายมื อ เมี ย ฉัน ! (พูด กับ ราติ นัว ส์ )
ขออนุญาตอ่านนะ ?
เชิญครับ !
(อ่านให้คนดูฟัง) “อ่านจดหมายนี้เสี ยงดัง ๆ” (พูดกับตนเอง) อ้า ! ต้องอ่าน
เสี ยงดัง ! (อ่านเสี ยงดัง) “คุณหมอที่เคารพ ดิฉนั เป็ นหนี้ชีวติ ต่อคุณหมอ...”
(พูดกับคนดู) เอาละ ฉันควรไว้วางใจผูช้ ายคนนี้
(อ่านเสี ยงดัง) “ดิฉันไม่มีทางชดใช้หนี้ คุณได้หมดเลย ขออนุ ญาตส่ งเงิน
มาให้คุณจํานวนสี่ พนั ฟรั งก์ เพื่อ เป็ นสิ่ งแสดงความซาบซึ้ งบุ ญคุ ณของ
ดิฉนั ”
(พูดกับคนดู) สี่ พนั ฟรังก์ ! แค่ครั้งเดียว !
en grande livrée, entrant par le fond. Monsieur !
Qu'est-ce que c'est? (A part.) D'où sort-il, celui-là ?
à part. Il a un 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.
prenant la lettre, très étonné. Pour moi !... (A part.) Je ne connais pas !
Il se lève.
à part. Il soigne des duchesses!...
regardant la lettre et à part. Tiens, l'écriture de ma femme!...
(A Ratinois.) Vous permettez ?...
Faites donc !
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
Malingear

Ratinois

à part. Eh bien, j'aurais confiance dans cet homme-là, moi.
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.»
à part. Quatre mille francs ! d'un seul coup !
(Labiche, 1991: 821)

3.6 พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งหลวงจ าเนี ย รเดิ น ทางและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon
Dramatic Irony ทางสถานการณ์ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อ ง
หลวงจาเนียรเดินทางและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur
Perrichon ดังเห็นได้ในเหตุการณ์ตอนที่หลวงจําเนียรวานิชจะไปดวลกระบี่หวายกับหลวงรุ กราญ
รณรงค์ต ามคํา ท้า ซึ่ ง หลวงจํา เนี ย รวานิ ช คิ ด ว่ า ลู ก และภรรยาจะร้ อ งไห้ เ สี ย ใจ แต่ ป รากฏว่ า
นางจําเนี ยรวานิ ชและนางสาวโสภากลับมีท่าทีเฉยเมย อีกทั้งยังบอกให้หลวงจําเนี ยรวานิ ชรี บไป
ซึ่ งทําให้หลวงจําเนี ยรวานิ ชแปลกใจมากและแสดงความแปลกใจนั้นออกมาผ่านการสนทนากับ
ผูอ้ ่านและผูช้ ม ผูอ้ ่านและผูช้ มจึงเกิดอารมณ์ขนั เนื่ องจากทราบว่านางจําเนี ยรวานิ ชและนางสาว
โสภาได้เขียนจดหมายไปแจ้งให้ตาํ รวจมาระงับเหตุการณ์ไว้ก่อนแล้ว อีกทั้งยังบอกให้นายแม้น
ช่ ว ยเหลื ออี ก ทางหนึ่ ง ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสนั้น เป็ นบทสนทนาที่ สร้ าง
อารมณ์ ขนั ในลักษณะเดี ยวกันและอยู่ในเหตุการณ์ เดี ยวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเที ยบบทสนทนาที่
ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะ
การสร้ างอารมณ์ ข นั ด้วยกลวิธีDramatic Irony ทางสถานการณ์ ตามที่ปรากฏในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
หลวงจําเนียร

หลวงจําเนียร
โสภา
หลวงจําเนียร
โสภา

ช่ า งเถอะ! ฉั น ไม่ อ ยากลํ่า ลาอะไร เดี๋ ย วก็ จ ะร้ อ งไห้ กัน พะอื ด พะอม
เป็ นธรรมดาผูห้ ญิงอดยุง่ ไม่ได้ (โสภาเดินผ่านหน้าต่างช่องซ้าย ด้านหลัง
ถือกระเช้าร้องเพลงหงิง ๆ ไปพลาง)
โสภา !
(มายืนที่หน้าต่าง) อะไรคะ
พ่อจะต้องลาไปก่อนละนะ
(ยิม้ ) ค่ะ
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หลวงจําเนียร
โสภา
หลวงจําเนียร
ขุนทุรวาที
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร
(2)
นายเปริ ชอง

อองเรี ยต
นายเปริ ชอง
อองเรี ยต

นายเปริ ชอง

มาจอแร็ ง
นางเปริ ชอง
นายเปริ ชอง
นางเปริ ชอง
นายเปริ ชอง
นางเปริ ชอง
นายเปริ ชอง

อย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยนะลูก
เปล่าค่ะ ดิฉนั ไม่ได้ร้องไห้เลย! ดิฉันจะไปเก็บดอกไม้นะคะ (เดินผ่านไป
ทางขวาแล้วเลยหายเข้าโรง)
(ป้ อง) อือ ! ดูไม่เห็นค่อยทุกข์ค่อยร้อนอะไรเลยลูกเรา !
(ป้ อง) ลูกเขาช่ างรั กพ่อจริ งนะ ให้ตายโหงสิ ! (นางจําเนี ยรเดิ นผ่าน
หน้าต่างช่องซ้ายด้านหลัง ถือบัวรดต้นไม้)
(ไปที่หน้าต่าง) แม่ยสี่ ุ่ น ฉันกําลังจะไปเดี๋ยวนี้
(หน้าเฉย ๆ) แล้วกลับมาให้ทนั กินข้าวกลางวันนะคะ (รดต้นไม้)
(ป้ อง) ทําหน้าเฉย ๆ ! ... หรื อหล่อนจะสิ้ นรักเราแล้วละกระมัง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 91-92)
ไม่ ! ฉันไม่อยากเห็นฉากลานี้... เดี๋ยวจะร้องไห้ระงม... แล้วจะมาเปื้ อน
เสื้ อผ้าฉัน ออกเดินทางกันเถอะ ! (ได้ยนิ เสี ยงร้องเพลงมาจากหลังฉาก)
เป็ นเสี ยงลูกสาวของฉัน !
(ร้องเพลงเข้ามา มือถือกระป๋ องรดนํ้าต้นไม้) ทรา ลา ลา ! ทรา ลา ลา !
(พูด) อ้อ คุณพ่อที่รักนี่เอง...
ใช่... พ่อเอง... พ่อจะเดินทางพร้อมกับชายหนุ่ มสองคนนี้ ... ต้องไป
แล้ว... (กอดลูกสาวด้วยอารมณ์เศร้า) ลาก่อนลูกรัก !...
(หน้าเฉย ๆ) ลาก่อนคุณพ่อ (ป้ อง) ไม่มีอะไรต้องกลัวเลย คุณแม่ได้
แจ้งกับ หัวหน้าตํารวจไว้แ ล้ว... ส่ วนฉันก็บ อกคุ ณอาร์ ม องด์ไว้แ ล้ว
(ออกไปรดนํ้าต้นไม้)
(เช็ดนํ้าตาตนเองแลคิดว่าลูกสาวยังอยู่ใกล้ตนเอง) อย่าร้ องไห้ไปเลย
ลูก ! ถ้าลูกไม่ได้เห็นหน้าพ่ออีก ก็นึกถึง... (หยุดพูด) อะไรกัน ! หล่อน
ไปรดนํ้าต้นไม้ !
(ป้ อง) ช่างเหลือเชื่อ ! แต่สมนํ้าหน้า !
(เดินเข้ามาพร้อมถือดอกไม้ พูดกับสามี) ที่รัก...เรามาตัดดอกดาลียสั กัน
ไหม ?
เมียฉันเป็ นอะไรไป !
ฉันเก็บดอกไม้มาใส่ แจกัน
เชิ ญไปเก็บเถอะ ! ช่วงเวลาแบบนี้ ฉันไม่ห้ามหรอก...ฉันไปล่ะนะ
กาโรลีน
(หน้าเฉย ๆ) โอ้ ! คุณจะไปที่นนั่ หรื อ ?
ใช่... ฉันจะ... ที่นนั่ กับชายหนุ่มสองคนนี้
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นางเปริ ชอง
เชิญค่ะ ! แล้วกลับมาทานอาหารเย็นนะคะ
นายเปริ ชองและมาจอแร็ ง
อะไรกัน ?
นายเปริ ชอง
(ป้ อง) ทําหน้าเฉย... เมียไม่รักฉันแล้วหรื อ ?
(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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จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วย Dramatic Irony ทางสถานการณ์
ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส พบว่าพระองค์ทรงรักษาลักษณะของการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี Dramatic Irony ทาง
สถานการณ์ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมฝรั่งเศส ทั้งนี้ กลวิธีสร้างอารมณ์ขนั ดังกล่าวเป็ น
การให้ตวั ละครตัวหนึ่ งใช้กิริยาท่าทางในลักษณะของการปิ ดบังมิ ให้ตวั ละครอื่ นในเรื่ องทราบ
เรื่ องราวบางอย่าง แต่ในขณะเดียวกันกลับทําให้ผดู ้ ูผชู ้ มทราบเรื่ องราวนั้น จึงทําให้เกิดอารมณ์ขนั
ขึ้นได้
4. การเสริมขยายจุดเด่ นในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละคร
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสกับ บทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส พบการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรม
และลักษณะนิสัยของตัวละคร ดังนี้
4.1 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
การเสริ มขยายจุ ด เด่ น ในพฤติ กรรมและลักษณะนิ สัย ของตัว ละครในพระราช
นิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ องหมอจ าเป็ นและบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสเรื่ อง
Le Médecin Malgré Lui แสดงให้เห็นจากบทสนทนาของตัวละคร ดังที่ปรากฏในคําพูดของ
ตาสั ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด เด่ น ในลัก ษณะนิ สั ย ของตนเองว่า เป็ นคนเห็ น แก่ เ งิ น เมื่ อ ทราบว่ า
ถ้าตนเองยอมเป็ นหมอก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างงาม จึงเต็มใจที่จะโกหกว่าเป็ นหมอวิเศษ โดย
ไม่สนใจว่าคนไข้จะเป็ นใครและมีอาการอย่างไร ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้น
เป็ นบทสนทนาที่ ส ร้ า งอารมณ์ ข นั ในลัก ษณะเดี ย วกัน และอยู่ใ นเหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกัน ทั้ง นี้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและ
ลักษณะนิ สัยของตัวละครตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส แต่ทรงสร้างสรรค์
โดยการขยายความเพื่อให้เผยให้เห็นพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละครที่เด่นชัดยิ่งขึ้น ดังที่
ทรงระบุให้ตาสังทราบจากอ้ายเหลือ ว่าหากยอมรับว่าตนเองเป็ นหมอจะได้รางวัล ตาสังจึงพูดว่า
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ถ้าเช่นนั้นจะให้ยอมรับว่าเป็ นหมาก็ทาํ ได้ ซึ่ งเป็ นเผยให้เห็นลักษณะนิ สัยที่เห็นแก่เงินของตาสัง
อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ดังนี้
(1)
อ้ายเหลือ

ตาสัง
อ้ายเหลือ
ตาสัง

(2)
วาแลร์
สกานาแรล
วาแลร์
สกานาแรล
(3)
Valère

Sganarelle
Valère
Sganarelle

คนไข้ที่ผมมาเชิ ญคุณไปรั กษาคราวนี้ ก็เป็ นโรคประหลาด แต่ผมเชื่ อว่า
คุณคงจะรั กษาหายได้ง่าย ๆ ที เดี ยว ยังไง ๆ คงจะไม่เป็ นการเสี ยเวลา
เปล่า เพราะท่านหมื่ นจําเนี ยรนายผมน่ ะ ท่ านเป็ นเศรษฐี ท่านคงจะให้
รางวัลคุณถึงขนาดเป็ นแน่
อ้อ ! ถ้าฉันไปกะแกละก็ฉนั คงจะได้รับประโยชน์จนเป็ นที่พอใจของฉัน
ทีเดียวหรื อ ?
เป็ นแน่ทีเดียวครับ
ถ้ายังงั้นละก็ฉันก็ยอมรับว่าฉันเป็ นหมอ แต่แรกฉันลืมไป พึ่งนึ กขึ้นมา
ออกเมื่อแกพูดถึงว่าได้รับผลประโยชน์นนั่ แหละ ถ้าพูดกันให้น่าฟังยังงี้
ละก็อย่าว่าแต่จะให้เป็ นหมอเลย ให้เป็ นหมาก็เอา ก็นี่แน่ ะใครเจ็บไป
ล่ะยะ ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 179)
คุณจะพึงพอใจกับเรา คุณจะได้เงินตามที่คุณต้องการถ้าคุณไปกับเรา
ฉันจะได้รับเงินตามที่ฉนั ต้องการ ?
แน่นอนทีเดียวครับ
อ้า ! ถ้าอย่างนั้นฉันยอมรับว่าฉันเป็ นหมอ ฉันลืมไปว่าเป็ นหมอ เพิ่งนึ ก
ขึ้นมาได้ มีปัญหาอะไร ? ต้องไปที่ไหน ?
Enfin, Monsieur, vous aurez contentement avec nous ; et vous gagnerez
ce que vous voudrez, en vous laissant conduire où nous prétendons vous
mener.
Je gagnerai ce que je voudrai ?
Oui.
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 พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งล่ า มดี แ ละบทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ ง
L’Anglais Tel Qu’on Le Parle
การเสริ มขยายจุ ด เด่ น ในพฤติ กรรมและลักษณะนิ สัย ของตัว ละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ามดีและบทละครพูดชวนหัวเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
เห็นได้ในเหตุการณ์ ตอนที่นายจอนบอกตํารวจถึงข้อเดือดร้อนของนายยอน สมิท ซึ่ งเผยให้เห็น
พฤติกรรมโกหกได้อย่างชัดเจน ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่
สร้างอารมณ์ขนั ในลักษณะเดียวกันและอยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่
ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะ
การสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละคร
ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
นายตํารวจ
จอน
สมิท
จอน

(2)
นายตํารวจ
อูแชน
ฮอกซัน
อูแชน

(3)
L’inspecteur

มาเที่ยวทําไมต้องขอพบฉันด้วยเล่า ? ดูไม่มีมูลเลย
ประเดี๋ยวซิ ขอรับ -- -- คุณต้องให้ผมมีเวลาแปลหน่อยซิ
Tell him that the young man is confidential clerk to a merchant in
Penang, with connections both in Bangkok and Singgora.
รู้แล้ว ! (พูดกับนายตํารวจ) ทําไมคนอังกฤษที่มาเที่ยวสงขลา จึงอยากพบ
นายตํารวจภูธรหรื อขอรั บ ! (เกาหัว) เพราะถูกขโมยเครื่ องเพชร – อ๊ะ !
ไม่ใช่ ถูกขโมยสมุดพก (นึ กเรื่ องออกแล้วก็เลยพูดเรื่ อย) นายคนนี้ กาํ ลัง
เดินขึ้นมาจากสถานีรถไฟ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 141)
แค่มาเที่ยวแล้วทําไมต้องขอพบสารวัตรด้วย ?
ไม่ใช่... คอยก่อน.. ! คอยก่อน.. ! ต้องให้เวลาผมแปลหน่อย...
บอกเขาด้วยว่าไอ้หนุ่ มคนนั้นเป็ นคนฝรั่ งเศส และเป็ นเสมี ยนธนาคารที่
ถนนเซนต์เจมส์
แน่นอน ! (พูดกับนายตํารวจ) ทําไมคนอังกฤษที่เพิ่งจะมาถึงปารี สต้องการ
พบสารวัตรขอรับ ? (ทําท่าทางงง) แค่ถูกขโมยเพชรพลอย สมุดพก (เกิด
ความคิดแยบยล) นัน่ ไง นายคนนี้กาํ ลังลงมาจากรถด่วน
Et c’est pour ça qu’il fait chercher le commissaire ?
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Eugène
Hogson
Eugène

Non… attendez !.. attendez ! Laissez-moi le temps de traduire…
Oh ! tell him also this youngman is a Frenchman and a clerk in a
banckinghouse of Saint James street.
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)

นอกจากนี้ การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละครใน
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ามดี ยังปรากฏผ่านการการพูดภาษาไทยไม่ชดั ของบ๋ อยที่
เป็ นคนจีน ซึ่ งเป็ นลักษณะพฤติกรรมการพูดอันเป็ นจุดเด่นที่สร้างความขบขันแก่ผอู ้ ่านและผูช้ ม
ชาวไทย โดยบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle ผูแ้ ต่งไม่ได้
สร้างความขบขันจากพฤติกรรมเช่นนี้ ดังนี้
(1)
เสมียน
บ๋ อย

บ๋ อย ! เจ๊กเก๊า (บ๋ อยเข้ามาทางประตูดา้ นหลัง) ล่ามทําไมยังไม่เห็นมา
อาบุญน่าหลือ ลื้อลือเสี ยแล้วหลือ อีวา่ วังนี้นอ้ งสาวของอีตาย อีไปทําศพ
อีให้คงอึ่งมาแทงอีอยูข่ า้ งนอก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 130)

4.3 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญและบทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
Un Client Serieux
การเสริ มขยายจุ ด เด่ น ในพฤติ กรรมและลักษณะนิ สัย ของตัว ละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญและบทละครพูดชวนหัวเรื่ องUn Client Serieux เห็นได้
จากเหตุการณ์ตอนที่ นายเฉลียว ฉลาดพูด ว่าความอันแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นในพฤติกรรม
ของเขาที่เป็ นคนช่ างเจรจา มีความสามารถในการโน้มน้าวใจคน และมีเล่ห์เหลี่ยม โดยเขาได้
ชี้แจงให้ศาลฟั งว่านายกูบไปที่ร้านของจีนเก๊าและสั่งเครื่ องดื่มถึงเจ็ดอย่าง ทั้งที่จริ งนายกูบสั่งเพียง
กาแฟแก้วเดียว ส่ วนในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็ นบทสนทนาที่สร้างอารมณ์ขนั
ในลักษณะเดียวกันและอยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกัน แต่เป็ นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและลักษณะ
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นิ สั ย โกหกหลอกลวงและเจ้า เล่ ห์ ข องลากูปี ล ซึ่ ง เป็ นลู ก ค้า ร้ า นกาแฟ ทั้ง นี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
บทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
รักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธี การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัย
ของตัวละครตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
เฉลียว

เก๊า
เฉลียว
ประเคน
โลละ
เฉลียว

โลละ
เฉลียว
โลละ
เฉลียว
เก๊า
โลละ
เฉลียว
เก๊า
เฉลียว
โลละ

ผมขอประทานชี้ แจงว่า คําที่ จี นเก๊ าเบิ กในศาลว่าจําเลยได้รับประทาน
เครื่ องดื่มแต่เพียงอย่างเดี ยวนั้นไม่จริ ง ที่แท้จาํ เลยได้รับประทานถึงเจ็ด
อย่าง
เจ๊กอย่างยังไล ?
ไม่ใช่หน้าที่ของแกจะมาตั้งกระทูถ้ ามฉัน
ที่จริ งผมก็อยากทราบเหมือนกัน ว่างอกออกเป็ นเจ็ดอย่างได้อย่างไร
จริ ง ! ศาลก็อยากทราบเหมือนกัน
ผมขออนุญาตชี้แจง ตามคําให้การของพยานโจทก์ปรากฏว่าพอจําเลยเข้า
ไปถึ งโรงกุ๊กช๊ อปเป็ นเรี ยกกาแฟที เดี ยว บ๋ อยก็นาํ กาแฟมาให้ถว้ ยหนึ่ ง
นํ้านมโคหม้อหนึ่ ง นํ้าตาล 5 ก้อน นํ้าเย็นคนโทหนึ่ ง ถ้วยแก้วนํ้าเย็น
ถ้วยหนึ่ง
เออ ก็แล้วอย่างไรละ ?
จําเลยก็เอานํ้าตาลใส่ ลงในกาสามก้อน และรับประทาน นี่ เป็ นเครื่ องดื่ม
อย่างที่ 1 คือเป็ นอย่างที่เรี ยกว่ากาแฟดํา
เออ ถูกละ
คราวนี้ จาํ เลยริ นนมโคเติมลงไป ซึ่ งกลายเป็ นเครื่ องดื่มอีกอย่างหนึ่ ง คือ
กาแฟปนนมโค นี่เป็ นเครื่ องดื่มอย่างที่ 2
เอ๊ะ ! ทําไล—
อย่าอึง !
พอดื่ มไปได้แล้วสักครึ่ งถ้วย จําเลยเอานํ้าเย็นเติมลงในกาแฟปนนม นี่
กลายเป็ นกาแฟเย็นเครื่ องดื่มอย่างที่ 3
กาแฟเย็งยังไล—
การที่พยานโจทก์พดู สอดอยูเ่ สมอเช่นนี้ เป็ นการเหลือทน ผมต้องขอความ
กรุ ณาต่อศาล
เจ๊กเก๊า อย่าสอดอีกต่อไป—ขอให้ทนายจําเลยชี้แจงต่อไป
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เฉลียว

โลละ
(2)
ลากูปีล

จําเลยดื่มกาแฟเย็นหมดถ้วยแล้ว ก็รินนมโคที่เหลืออยูน่ ้ นั รับประทานนี้
เป็ นเครื่ องดื่ มอย่างที่ 4 คราวนี้ จาํ เลยเอานํ้าตาลเติ มลงไปอี กก้อน 1 ใน
นมโค และเอานํ้าเติมด้วย ซึ่ งทําให้เป็ นหยั้นเต้ เครื่ องดื่มอย่างที่ 5 เมื่อ
ดื่มหยั้นเต้หมดแล้ว ริ นนํ้าลงไปในถ้วยแก้ว เอานํ้าตาลที่เหลืออีกก้อน 1
ใส่ เป็ นนํ้าหวาน เครื่ องดื่ มอย่างที่ 6 ในที่ สุด ริ นนํ้าเปล่ารั บประทาน
ล้างคอ เป็ นเครื่ องดื่มอย่างที่ 7
ชอบกล ! ชอบกล !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 192-193)

เจ้าคนโกหกน่ าเกลี ยด พูดได้อย่างไรว่าฉันดื่ มเครื่ องดื่ มเพียงอย่างเดี ยว
ฉันดื่มถึงเจ็ดอย่าง
อัลเฟรด
เจ็ดอย่างอย่างไร !
ลากูปีล
ใช่ เจ็ดอย่าง
อัลเฟรด
ต่อสัปดาห์
ลากูปีล
ต่อวัน
อัลเฟรด
แกล้อเล่นตลก ไหนบอกมาซิ เครื่ องดื่มเจ็ดอย่าง บอกมาให้ดูหน่อย
อธิบดีผพู้ ิพากษา บอกมา
ลากูปีล
ใต้เท้า ง่าย ๆ ครับ ผมมาถึง สั่งกาแฟ เขาเสิ ร์ฟกาแฟหนึ่ งแก้ว นํ้าตาลสาม
ก้อน นํ้าหนึ่งคนโท เหล้าคอนยัคหนึ่งถ้วยเล็ก
อธิบดีผพู้ ิพากษา ถูกต้อง เป็ นเครื่ องดื่มของคุณ
ลากูปีล
ถูกต้อง เป็ นเครื่ องดื่มของผม
อัลเฟรด
ถึงตรงนี้ ถูกต้องอยู่
ลากูปีล
ผมดื่ ม กาแฟครึ่ งหนึ่ งและเติ ม นํ้าลงในถ้วยกาแฟ ทําให้กลายเป็ นมาซา
กร็ อง กลายเป็ นเครื่ องดื่มประเภทที่สอง
อัลเฟรด
อะไรนะ ? อะไรนะ ?
อธิบดีผพู้ ิพากษา ให้เขาพูดต่อ
ลากูปีล
ในกาแฟเย็น ผมใส่ เหล้าลงไป กลายเป็ นเครื่ องดื่มโฟเรี ย
อัลเฟรด
โอ้ ! แต่...
บาร์บเบอมอล โจทก์พดู แทรกตลอดเวลา ผมทนไม่ได้ ผมขอความกรุ ณาต่อศาลให้
ลูกความของผมได้อธิบาย
ลากูปีล
ผมหยิบนํ้าตาลก้อนที่สองและใส่ ให้ละลายในนํ้า กลายเป็ นนํ้าหวานหนึ่ ง
แก้ว ในแก้วนํ้าหวาน ผมริ นเหล้าคอนยักลงไปกลายเป็ นเหล้ากร็ อก เมื่อ
ดี่มเหล้ากร็ อกหมด ผมดื่มคอนยัก ที่เหลือกลายเป็ นเหล้าแชมเปญอย่างดี
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(3)
Lagoupille
Alfred
Lagoupille
Alfred
Lagoupille
Alfred
Le President
Lagoupille

Le President
Lagoupille
Alfred
Lagoupille
Alfred
Le President
Lagoupille
Alfred
Barbemolle
Lagoupille

Ensuite, c’est un sale menteur. Comment qu’y dit. Je prends une
consomation ? J’en prends sept.
Sept !
Oui, sept !
Par semaine.
Par jour.
Vous vous fichez du monde. Citez-les donc un peu, vos sept
consommations. Non, mais citez-les donc, qu’on voie.
Repondez.
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.
Ça vous fait une consommation.
Ca me fait une consommation.
Jusqu’ici nous sommes d’accord
Bon ! je bois la moitié de mon café et je comble le vide avec de l’eau., ça
me fait un mazagran. Deuxième consommation.
Quoi ? quoi ?
Laissez-parler le prévenu.
Dans mon magagran, je mets de l’eau-de-vie, ça me fait un floria.
Ah ! ça mais…
Ces interruptions continuelles sont insupportables. Je supplie la partie
civile de laisser mon client s’expliquer.
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)

นอกจากนี้ การเสริ ม ขยายจุ ด เด่ น ในพฤติ ก รรมและลัก ษณะนิ สั ย ของตัว ละครใน
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ ยังปรากฏผ่านการพูดภาษาไทยไม่ชดั และการไม่
เข้าใจภาษาไทยของจี น เก๊ า ซึ่ ง เป็ นจุ ด เด่ น ประการหนึ่ ง ที่ ส ร้ างความขบขัน แก่ ผูอ้ ่ านและผูช้ ม
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งคื อตอนที่ จีนเก๊าตอบคําถามของพระโลละศาสตร์ ราชสภาบดี โดยบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องUn Client Serieux ผูแ้ ต่งไม่ได้สร้างความขบขันจากลักษณะและ
พฤติกรรมเช่นนี้ ดังนี้
(1)
โลละ
เก๊า
โลละ
เก๊า
โลละ
เก๊า
โลละ
เก๊า
โลละ
เก๊า
โลละ
เก๊า
โลละ
เก๊า
โลละ
เก๊า
โลละ
เก๊า

ข้อนั้นเป็ นที่เข้าใจกันอยูแ่ ล้ว—เจ๊กเก๊า เข้าคอก (จีนเก๊าเข้าไปยืนในคอก
พยาน) แกชื่อไร ?
ชื่อเก๊าขอลับ
นามสกุล ?
ไม่มีขอลับ
นามแซ่กไ็ ด้ แซ่อะไร ?
แซ่จูขอลับ
ชาติอะไร
แต้จ๋ิว
สังกัดใคร ?
ไม่ไล่กดั ใคขอลับ
ในบังคับรัฐบาลไหน ?
ไม่ลขู้ อลับ
อุวะ !—เอาเถอะ ฉันจะจดว่าบังคับสยามนะ ?
ไม่ได้บงั คับสิ หยามขอลับ กํานันโม้บงั คับกิผม
เออ ! เข้าใจแล้ว อาชีพอะไร ?
อาไม่ไลชื่อชีพ อาชื่อบุ๊น
ไม่ใช่ ! แกทําอะไรกิน
อ๋ อ ! ผมมีโลงกุ๊กช๊อปขอลับ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 186-187)

4.4 พระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่และบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
การเสริ มขยายจุ ด เด่ น ในพฤติ กรรมและลักษณะนิ สัย ของตัว ละครในพระราช
นิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ งวิไ ลเลือ กคู่ แ ละบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสเรื่ อ งLes
Vivacités du Capitaine Tic ปรากฏในเหตุการณ์เดียวกัน ดังเห็นได้จากคําพูดและพฤติกรรมของ
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นายดิศที่แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของเขาที่เป็ นคนที่ดีแต่พูด พอนาย
ร้อยเอกรัตน์ข้ ึนเสี ยงเพื่อจะเอาเรื่ อง ตนเองก็แสดงความกลัวด้วยการไปแอบอยูห่ ลังคุณหญิงเขียว
ซึ่ งเป็ นผูห้ ญิงมีอายุ ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการเสริ ม
ขยายจุ ดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละครตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
ดิศ
รัตน์
ดิศ
(2)
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
(3)
Désambois
Horace
Désambois

เหลือเกินนัก ! ผมเห็นว่า - - (เสี ยงดัง) อย่ามายุง่ กับเขาด้วยหน่อยเลย !
(เลี่ยงไปแอบหลังคุณหญิง) เปล่า ! ผมไม่ได้พดู กับคุณเลย !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 225)
น่าเคืองใจนัก และเหมือนกับคนที่คอยบังคับ...
(พูดกับนายเดซอมบัวส์) อย่ามายุง่ กับฉันนะนาย !... มิฉะนั้น !...
(เปลี่ยนที่อย่างรวดเร็ ว) ฉันไม่ได้พดู กับแก
C'est révoltant ! et, comme tuteur...
à Désambois. Laissez moi tranquille, vous !... ou sinon !...
changeant vivement de place. Je ne vous parle pas.
(Labiche, 1991: 760)

4.5 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตาและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
การเสริ มขยายจุ ด เด่ น ในพฤติ กรรมและลักษณะนิ สัย ของตัว ละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตาและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux
Yeux ปรากฏให้เห็นจากคําพูดโต้ตอบกันของหมอคําและนางปลัง่ ที่เผยให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของ
นางปลัง่ ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละคร
ทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั
ด้ว ยกลวิ ธี ก ารเสริ ม ขยายจุ ด เด่ น ในพฤติ ก รรมและลัก ษณะนิ สั ย ของตัว ละครตามที่ ป รากฏใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
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(1)
หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา
ปลัง่
(2)
มาแล็งเชียร์
นางมาแล็งเชียร์
มาแล็งเชียร์
นางมาแล็งเชียร์
มาแล็งเชียร์
นางมาแล็งเชียร์
มาแล็งเชียร์
นางมาแล็งเชียร์
(3)
Malingear

นี่แน่ะแม่ปลัง่ ขอให้อธิบายให้ฉนั ฟังหน่อยเถอะว่าแปลว่ากระไรกัน
อะไรคะ
ก็ความประพฤติของหล่อนน่ะสิ ทําไมอวดออกฟุ้ งไปอย่างนั้น ทําไมต้อง
ไปบอกเขาว่าฝรั่งมังค่าอะไรมาเป็ นครู สอนลูกสาวเราดีดหี บเพลง ?
จะให้ดิฉนั ไปบอกเขาว่าเป็ นลูกศิษย์หลวงเจนฉะนั้นหรื อ?
ก็เป็ นเช่นนั้น เสี ยหายอะไร ?
จะสู้ครู ฝรั่งได้หรื อ ?
แล้วรู ปนั่นอีก ทําไมไปอวดกับเขาว่าลูกสาวเราเขียนเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเป็ น
ฝี มือพระสรลักษณ์ ที่ฉนั ซื้ อที่ร้านหลวงงานวัด
ก็พระสรลักษณ์อยากลืมเซ็นชื่อไว้ทาํ ไมล่ะคะ ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 82-83)
นี่แน่ะ ! พูดกันสองคนนะ!... ฉันไม่มีถอ้ ยคําหวาน ๆ อะไรจะพูด ฉันหวัง
ว่าเธอจะอธิบายให้ฉนั ฟังหน่อย
อะไรคะ ?
เออ ก็เรื่ องทําโอ้อวดของเธอไง ! ทําไมต้องบอกเขาว่านายดูเปรซ เป็ นครู
ของลูกสาวเรา... เราไม่รู้จกั เขาเลย !
น่าจะประกาศว่าลูกสาวของเราเป็ นลูกศิษย์ของนายกลูโม ผูม้ ีชื่อเสี ยง !
ไม่จาํ เป็ นต้องตั้งชื่อครู ให้ลูกสาวก็ได้... เหมือนกับภาพวาดที่เธอทึกทัก
ว่าเป็ นภาพวาดของแอมเมอลีน !
แล้วเป็ นอย่างไร ?
มันเป็ นภาพวาดของลอมบิเนต์ !
เขาไม่ได้เซ็นชื่อไว้นี่

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 !

274

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 พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งหลวงจ าเนี ย รเดิ น ทางและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon
การเสริ มขยายจุ ด เด่ น ในพฤติ กรรมและลักษณะนิ สัย ของตัว ละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทางและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ อง
Le Voyage de Monsieur Perrichon เห็นได้จากคําพูดโอ้อวดตนเองของหลวงจําเนียรวานิช ซึ่ง
เผยให้เห็ นจุ ดเด่นในลักษณะนิ สัยของหลวงจําเนี ยรวานิ ชว่าเป็ นตัวละครที่หลงตัวเองว่าเป็ นคน
สําคัญและชอบให้ผอู ้ ื่นยกย่อง ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง
พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการ
เสริ มขยายจุ ด เด่ น ในพฤติ ก รรมและลัก ษณะนิ สั ย ของตัว ละครตามที่ ป รากฏในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
หลวงจําเนียร

(2)
นายเปริ ชอง

(3)
Perrichon

(เสี ยงเครื อ) พ่อเนียน สหายรัก รักราวกับลูก! ถ้าไม่ได้ฉนั แล้ว ป่ านนี้ เธอ
ก็จะเป็ นแต่กอ้ นเนื้ อกับกระดูกอันหักป่ นจนไม่เป็ นรู ปกองอยูท่ ี่กน้ ลําธาร
เธอได้รอดชี วิตเพราะฉัน ฉันมีบุญคุณแก่เธอหาที่สุดมิได้ เพราะฉะนั้น
ฉันจะไม่ลืมเลยจนวันตาย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 56)
(เสี ยงสั่นเครื อ) ดาเนียล เพื่อนรัก !... ยืน่ มือมาหน่อย (จับมือดาเนียล) ฉัน
มีบุญคุณต่อนายอย่างสุ ดซึ้ งในชีวิต... ถ้าไม่มีฉนั นายคงไม่เป็ นรู ปร่ างอยู่
ที่กน้ ลําธาร ฉันมีบุญคุญต่อนายทั้งหมด (ท่าทางสง่างาม) ฉันจะไม่ลืมเลย !
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)

จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยการเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรม
และลักษณะนิ สัยของตัวละครที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเปรี ยบเทียบกับ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส พบว่าพระองค์ทรงรักษาลักษณะของการสร้างอารมณ์ขนั ด้วย
กลวิธีการเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละครตามที่ปรากฏในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมฝรั่งเศสเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในบางเหตุการณ์ น้ นั พระองค์ทรงสร้างสรรค์ให้
เกิดอารมณ์ขนั มากขึ้นด้วยการขยายความในบทสนทนา เพื่อให้เผยให้เห็นพฤติกรรมและลักษณะ
นิสัยของตัวละครที่เด่นชัดยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าประเด็นการพูดภาษาไทยไม่ชดั เจนของคนจีน
เป็ นประเด็น หนึ่ งที่ พระองค์ทรงสร้ างสรรค์ข้ ึนเพื่อให้พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวของ
พระองค์เกิดอารมณ์ขนั ยิ่งกว่าในบทละครสุ ขนาฏรรมภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความเข้า
พระราชหฤทัยในกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ที่ส่งผลต่อการเกิดอารมณ์ขนั ของคนไทยได้เป็ นอย่างดี
ทั้งนี้การแปลงตัวละครให้เป็ นคนจีนนั้น พระองค์ทรงสร้างสรรค์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของพระองค์
ที่คนจีนเริ่ มเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น โดยมักจะประกอบกิจการค้าขายและการบริ การต่าง ๆ อีกทั้ง
การสร้างอารมณ์ขนั จากการพูดภาษาไทยไม่ชดั ของคนจีนยังสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้น
ยังไม่คุน้ เคยกับลักษณะการพูดของคนจีนที่พดู ภาษาไทยไม่ชดั เจน เมื่อได้ยนิ จึงเกิดอารมณ์ขนั
5. การเยาะเย้ ยเสี ยดสี
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสกับ บทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส พบการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการเยาะเย้ยเสี ยดสี ดังนี้
5.1 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin Malgré Lui
การเยาะเย้ยเสี ยดสี ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นและ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin Malgré Lui แสดงให้เห็นจากการพูด
เยาะเย้ยเสี ยดสี ลกั ษณะนิ สัยและพฤติกรรมอันเป็ นข้อบกพร่ องของตัวละครตัวอื่น ดังที่ตาสังพูด
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เสี ยดสี ยายมาว่าอยากจะให้ยายมาเป็ นใบ้เหมือนจินดาบ้าง ตนเองจะได้ไม่ตอ้ งรู ้สึกรําคาญ เพราะ
ยายมาเป็ นคนที่พูดมากและต่อว่าเก่ง ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสอง
เรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วย
กลวิธีการเยาะเย้ยเสี ยดสี ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
ตาสัง

(2)
สกานาแรล
(3)
Sganarelle

ฮึ ! พิ ลึกจริ ง ๆ อ้ายการที่ จ ะมี เ มี ยเป็ นใบ้ ผมไม่ เห็ น ขัดขวางอะไรเลย
นิ ดเดี ยว จะกลับดี ไปเสี ยอี ก เรานึ กจะพูดอะไรก็จะได้พูดได้ขา้ งเดี ยว
ไม่ตอ้ งฟั งเมี ยเถียงให้รําคาญ ถ้าเมี ยผมเป็ นโรคยังงี้ มง่ั ละก็ผมรั กษาให้
เตะเทียว
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 203)
มีเจ้าโง่คนไหนล่ะที่ไม่ตอ้ งการให้เมียเป็ นใบ้ สวรรค์โปรดถ้าเมียผมเป็ น
ใบ้ได้ ! ผมไม่รักษาหล่อนแน่
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 พระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหั วเรื่ องวิไลเลือกคู่และบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
การเยาะเย้ยเสี ยดสี ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว เรื่ องวิไลเลือกคู่ และ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic ปรากฏในเหตุการณ์ที่
นายร้ อยเอกรั ตน์ ไม่พ อใจนายดิ ศ ฉมังคิ ด ที่ ชอบพูดโอ้อวดถึ งการเป็ นนักปราชญ์ของนายติ่ ง
ชาญคํานวณ นายร้อยเอกรัตน์จึง พูดเสี ยดสี นายติ่งว่าเลขานุการของสถิติพยากรณ์สมาคมที่นายติ่ง
ดํารงตําแหน่ งอยู่น้ ัน เป็ นตําแหน่ งที่มีความสําคัญมาก แต่ความจริ งแล้วเป็ นตําแหน่ งที่ไม่ได้มี
ความสําคัญต่อประเทศแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสอง
เรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วย
กลวิธีการเยาะเย้ยเสี ยดสี ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
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(1)
รัตน์
ดิศ
รัตน์
ดิศ
รัตน์
ดิศ
รัตน์
(2)
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ
เดซอมบัวส์
โอราซ
(3)
Horace
Désambois
Horace
Désambois
Horace
Désambois
Horace

ผมจะขอถามได้ไหมว่าผูท้ ี่จะมาขอแต่งงานกับน้องผมนี้ มีอาชีพอย่างไร ?
อ๋ อ ในเวลานี้ ไม่มีอะไรเป็ นอาชีพโดยแน่นอนนัก - - - แต่วา่ เขาเป็ นคน
- - - เอ้อ - - มีหลักฐาน ฉะนั้นหรื อ ?
ขอรับ - - - เขาพอใจในทางวิทยาศาสตร์ - - - ชอบศึกษาวิชาอย่างสู ง ๆ
ลึก ๆ !
อือ ! ทั้งสูงทั้งลึกเทียวหรื อขอรับ ? ชอบกล !
ในเวลานี้ แม้อายุเพียง 29 ปี ก็ได้รับตําแหน่ งเป็ นถึงเลขานุ การของสถิติ
พยากรณ์สมาคม - - - ที่บางบัวทอง
แม่โว้ย ! เป็ นตําแหน่งที่สาํ คัญมากทีเดียว !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 176-177)
ไม่ได้อยากรู้อยากเห็นนะ แต่ขอถามหน่ อยว่าคนที่จะมาเป็ นญาติของผม
คนนี้มีอาชีพอะไร
อ๋ อ เขายังไม่มีอาชีพโดยแน่นอน แต่วา่ เขาเป็ นคนที่.....
เอาจริ งเอาจัง ?
ใช่...เขาสนใจด้านวิทยาศาสตร์...ชอบศึกษามาก
โอ้ !
แค่ อ ายุ 29 ปี มาจิ๊ ส ได้รั บ ตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การของสมาคมสถิ ติ
พยากรณ์...ที่วีเยอร์ซง
โอ้โฮ ! ตําแหน่งสําคัญมากนะ !
Peut-on, sans indiscrétion, demander quelle est la profession de mon
futur cousin ?
Mon Dieu, il n'en a pas positivement... c'est un homme...
Sérieux ?...
Oui... qui s'occupe de sciences... d'études transcendantes !
Ah !
A vingt-neuf ans, M. Magis vient d'être promu à la dignité de secrétaire
de la Société de statistique... de Vierzon...
Fichtre ! c'est un beau grade !
(Labiche, 1991: 729-730)
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5.3 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตาและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
การเยาะเย้ย เสี ย ดสี ในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ องตบตาและ
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux ปรากฏในเหตุการณ์ที่หมอคําพูดจา
เชิงเสี ยดสี ถึงความฉลาดอันประกอบด้วยเล่ห์เหลี่ยมที่แพรวพราวของนางปลัง่ หลังจากที่นางปลัง่
ตบตาครอบครัวฝ่ ายชายหนุ่มด้วยการเขียนลําดับของคนไข้ที่มาให้หมอคํารักษา เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าหมอคําเป็ นหมอที่มีชื่อเสี ยง ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง
พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการ
เยาะเย้ยเสี ยดสี ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
เล็ก
ปลัง่

หมอคํา

มีผมู้ าหาคุณหมอ ว่าจะขอให้ตรวจโรค
ดี แล้ว แต่ตอ้ งรอเข้ามาตามลําดับเลข จะให้เข้ามาก่ อนผูท้ ี่ มีเลขตํ่ากว่า
ไม่ได้ (เขียนเลขในกระดาษ ยื่นส่ งให้เล็ก) เอ้าเอาไปให้เขา --- เลข 16
บอกให้เขาคอยก่อนนะ ถ้าคุณหมอพบได้จะให้ไปตามเข้ามา (เล็กกลับเข้า
โรงทางซ้าย)
(พูดกับคนดู) เมียข้าพเจ้าเก่งจริ ง ๆ ให้ตายสิ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 77-78)

(2)
อเล็กซองดรี น
(เข้ามาหา ท่าทางประหลาดใจมาก) นายท่าน มีลกู ค้ามาหาค่ะ
มาแล็งเชียร์, นางมาแล็งเชียร์, แอมเมอลีน
(พูดกับคนดู) คุณพ่อแน่ ๆ !
(ทุกคนลุกขึ้น)
นางมาแล็งเชียร์
ลูกค้า ! มีอะไรเป็ นพิเศษหรื อ ?...
อเล็กซองดรี น
คุณนายคะ เป็ นครั้งแรกที่...
นางมาแล็งเชียร์
(อย่างร่ าเริ ง) ที่นายคนนี้มาที่นี่ใช่ไหม ? ดี ! ให้เขาคอยรอบของเขา เรา
ไม่ให้เขาแซงคิวคนที่มาคอยก่อน (เขียนบนกระดาษ ที่โต๊ะทํางาน) ให้
เขาคอยรอบของเขาหมายเลย 16 (อเล็กซองดรี นออกไป)
มาแล็งเชียร์
(พูดกับคนดู) หล่อนช่างมีความกล้าเหลือเกินเมียฉันนี่ !
(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 พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งหลวงจ าเนี ย รเดิ น ทางและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon
การเยาะเย้ย เสี ย ดสี ใ นพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ องหลวงจ าเนี ย ร
เดินทางและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur Perrichon
ดังเหตุการณ์ที่นายแม้นพูดเสี ยดสี ลกั ษณะนิ สัยของหลวงจําเนี ยรวานิ ชว่าเป็ นคนโง่และบ้าเพราะ
ไม่รู้จกั สํานึ กในบุญคุ ณของคนอื่ น โดยเฉพาะบุญคุณของนายเนี ยนที่ได้ช่วยเหลือไว้หลายครั้ ง
ทั้งนี้เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรั กษาลักษณะการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้วยกลวิธีการเยาะเย้ยเสี ยดสี ตามที่ปรากฏ
ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
เนียน

แม้น
เนียน

เชื่อฉันเถอะ ฉันรู้จกั โลกดีกว่าแก และรู้เท่าถึงการณ์มากกว่า ! ก่อนที่จะ
ทําคุณให้แก่ผใู้ ดควรที่จะพิจารณาให้รู้แน่ เสี ยก่อน ว่าคน ๆ นั้นไม่ใช่คน
โง่แกมบอ
เพราะเหตุไร
เพราะคนโง่ไม่สามารถที่ จะทรงไว้ซ่ ึ งภาระอันหนักที่ เรี ยกว่ากตัญํูคือ
ความรู้บุญคุณของผูท้ ี่อุปการะ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 104-105)
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(2)
ดาเนียล
อาร์มองด์
ดาเนียล
(3)
Daniel

Armand
Daniel

เชื่อฉัน... ฉันรู้จกั ดีกว่าแกและรู้จกั ทั้งหมด... ก่อนช่วยเหลือใครควรดูให้ดี
ก่อนว่าคนนั้นไม่ใช่คนโง่
ทําไม ?
เพราะคนโง่ไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกที่เรี ยกว่าการนึกบุญคุณ
เขามีความไม่ใส่ ใจผูอ้ ื่นซึ่ งเป็ นต้นกําเนิดของความโง่
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.
Pourquoi ?
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)

จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยการเยาะเย้ยเสี ยดสี ที่ปรากฏใน
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จาก
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส พบว่า
พระองค์ทรงรักษาลักษณะของการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการเยาะเย้ยเสี ยดสี ตามที่ปรากฏใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมฝรั่งเศส ทั้งนี้ อารมณ์ขนั ที่เกิดขึ้นเป็ นอารมณ์ขนั ที่เกิดจากการที่ตวั ละครตัว
หนึ่ งนํา เอาข้อ บกพร่ องหรื อพฤติ ก รรมของตัว ละครตัว อื่ น มาพู ด กระทบหรื อเสี ย ดสี อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมากับตัวละครอื่นและผูช้ มละครทราบ แต่ตวั ละครที่ถูกเสี ยดสี น้ นั กลับไม่ทราบว่าตน
กําลังถูกพูดถึงและไม่รู้สึกว่าพฤติกรรมของตนนั้นผิดปกติ
6. การใช้ ท่าทางทีข่ บขันของตัวละคร
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสกับ บทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส พบการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการใช้ท่าทางที่ขบขันของตัวละคร
ดังนี้
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6.1 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นและบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Médecin malgré lui
การใช้ท่าทางที่ ขบขันของตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
หมอจาเป็ นและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Médecin malgré lui แสดงให้เห็นจาก
ลักษณะท่าทางและพฤติกรรมของตัวละครอันส่ งผลให้เกิดอารมณ์ขนั ดังลักษณะท่าทางของหมื่น
จําเนี ยรที่กระเถิบหนี อา้ ยหลอ เนื่ องจากอ้ายหลอไม่รู้ตวั ว่าในขณะที่ตนเองกําลังต่อว่าภรรยานั้น
ตนเองเคาะเท้าหมื่นจําเนี ยรไปพร้อมกัน และเมื่อหมื่นจําเนี ยรกระเถิบหนี อ้ายหลอก็กระเถิบไป
เคาะตามโดยที่ไม่รู้ตวั ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่า
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการใช้
ท่ า ทางที่ ข บขัน ของตัว ละครตามที่ ป รากฏในบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส แต่ ท รง
ปรั บเปลี่ ยนจากการให้ตวั ละครผลัก หน้าอกดังที่ ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏรรมภาษาฝรั่ งเศส
เป็ นการเคาะเท้าแทน ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าพระองค์ทรงสร้างสรรค์ให้เข้ากับบริ บทของสังคมไทย
ที่คนรับใช้มกั จะนัง่ กับพื้น ดังนั้นการให้อา้ ยหลอซึ่ งนัง่ กับพื้นและใช้มือเคาะเท้าหมื่นจําเนี ยรจึงมี
ความสมเหตุสมผลกับบริ บทของสังคมไทย ดังนี้
(1)
อ้ายหลอ

หมื่นจําเนียร
อ้ายหลอ
หมื่นจําเนียร
(2)
ลูกาส์

(พูดพลางมือเคาะที่ตีนหมื่นจําเนียรพลาง) นี่แน่แม่กลิ่น แกน่ะมันพูดมาก
เหลือเกินนัก คุณนายท่านไม่อยากฟั งแกพูดเลยทีเดียว (หมื่นจําเนี ยรถอย
หนี อ้ายหลอก็กระเถิ บตามเคาะตี นอี ก) แกไม่ ควรจะมาพูดเพ้อเจ้อใน
เรื่ องที่นอกหน้าที่ของแก แกมีหน้าที่แต่จะให้นมลูกท่านกิน ไม่ใช่หน้าที่
จะมาสอนคุณนาย คุณนายท่านควรจะรู้ ดีกว่าแกว่า ท่านควรจะจัดการ
อย่างไรให้เป็ นประโยชน์ที่สุดแก่ลกู สาวท่าน
พอทีเถอะวะ พอที (กระเถิบหนี)
(กระเถิบตามและตีตีนนายอีก) ไม่ได้ขอรับ ผมต้องสั่งสอนเมียผม มันไม่
ควรจะล่วงเกินใต้เท้าเลย (ทุบตีนนายตูมใหญ่)
อุย ! เลิกที ๆ ช่างเถอะ ไม่ตอ้ งสั่งสอนเมียเอ็งอีกละ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 189-190)
(พูดพลาง เอามือเคาะที่ หน้าอกของเชรอนต์) ให้ตายซิ เงียบซะ แกมีแต่
ต้องเห็นด้วย นายท่านฟั งแกพูด แต่ท่านรู้ว่าต้องทาอะไร แกมีหน้าที่ให้
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เชรอนต์
ลูกาส์
(3)
Lucas

Géronte
Lucas

นมลูกกิน ไม่ใช่หน้าที่มาให้เหตุผล นายท่านเป็ นพ่อและรู้ดีวา่ ควรจะ
จัดการอย่างไร
เบา ๆ เบา ๆ
นายครับ ผมต้องการสั่งสอนเมียผมสักเล็กน้อยและสอนให้มนั เคารพท่าน
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.
Tout doux ! oh ! tout doux !
Monsieu, je veux un peu la mortifier, et li apprendre lerespect qu’alle
vous doit.
(Molière, 1999: 55-56)

6.2 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดีและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle
การใช้ท่าทางที่ ขบขันของตัวละครในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
ล่ ามดีและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องL’Anglais Tel Qu’on Le Parle เห็นได้จาก
ลักษณะท่าทางตกใจของนายจอน เพราะนายจอนเองนั้นมาทําหน้าที่ล่ามด้วยความจําเป็ นและ
ความเห็นแก่เงิน นายจอนไม่มีความสามารถด้านการสื่ อสารภาษาอังกฤษ เมื่อยอน สมิท มาทัก
นายจอนจึงแสดงท่าทางตกใจ รี บหันหมวกที่มีคาํ ว่าล่ามไปที่ดา้ นหลัง และรี บหาโอกาสหนี ไป
ทั้งนี้เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการเยาะเย้ยเสี ยดสี ตามที่ปรากฏใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
(ยอนสมิทเข้ามาทางประตูดา้ นหลัง ใส่ หมวกสักหลาดสี เทา ถือกระเป๋ ามาวางที่โต๊ะข้างขาว
แล้วจึ่งไปพูดกับจอน)
สมิท
Is this the hotel Songkhla ?
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จอน
สมิท
จอน
สมิท

(ตกใจ) เยส ! เยส ! (หันหมวกกลับหลัง เพื่อมิให้ฝรั่งเห็นตัวหนังสื อที่
หน้าหมวก)
I want to ask the manager whether a young fellow and a girl have been
here.
เยส ! เยส ! (ถอยหลังไปจนถึงประตูซา้ ยแล้วเลยหนีออกไป)
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 !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 134-135)

(2)
(อูแชนยืนเท้าแขนที่เก้าอี้เคาร์ เตอร์ มองไปทางซ้าย ฮอกซันเข้ามาทางขวา วางกระเป๋ าและ
ผ้าห่มสําหรับเดินทางบนเก้าอี้ เดินเข้าไปหาอูแชนที่กาํ ลังยืนหันหลังและมองไม่เห็นเขา)
ฮอกซัน
ที่นี่คือโรงแรมเดอ โคโลญใช่ไหม
อูแชน
(หันกลับมามอง) ใช่ ! ใช่ !
(อูแชนหันหมวกกลับหลังเพื่อไม่ให้คนอังกฤษคนนี้เห็นคําว่า “ล่าม”)
ฮอกซัน
เออ ผมอยากจะถามเจ้าของโรงแรมว่ามี แขกเป็ นชายหนุ่ มกับหญิ งสาว
ไหมมาพักบ้างไหม
อูแชน
ใช่ ! ใช่ !
(เขาถอยออกไปจนถึงประตูดา้ นซ้ายและหลบออกไป)
ฮอกซัน
(ยืนอยู่ดา้ นหน้าเวที ) เกิ ดอะไรขึ้ นกับเขา ? ฉันจะพูดกับล่าม... เขาไป
ไหน ? (เดินเข้าไปด้านในของเวที) 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 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่องคดีสาคัญและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องUn Client Serieux
การใช้ท่าทางที่ ขบขันของตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
คดีสาคัญ เห็นได้จากลักษณะท่าทางของตาทุย้ ที่ชอบหลับในระหว่างการพิจารณาคดี และเมื่อถูก
ปลุกก็ตกใจเรี ยกชื่อตัวเอง ทั้งนี้ในบทละครสุ ขนาฏรรมภาษาฝรั่งเศสไม่ปรากฏเหตุการณ์ในตอนนี้
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเพิ่มตัวละครตัวนี้ข้ ึนมาด้วยพระองค์เอง ดังนี้
(1)
โลละ
กินนร
โลละ
กินนร
ตาทุย้
กินนร
ตาทุย้
กินนร
ตาทุย้
กินนร
ตาทุย้

เออ จริ ง ! ท่านขุนกินนร นักการอยูไ่ หน ?
นัง่ อยูท่ ี่มา้ โน่นขอรับ
ทําไรอยู่ ?
โงกอยูข่ อรับ (เรี ยก) ตาทุย้ ! ตาทุย้ !
(ตกใจตื่น ลุกไปตะโกนที่ประตูศาล) นายทุย้ ! นายทุย้ !
นัน่ แกเรี ยกใคร ?
เรี ยกพยานครับ
ก็แกเองไม่ใช่หรื อชื่อทุย้ ?
ครับ ผมเอง
ก็ฉนั เรี ยกแกน่ะสิ !
อ้อ ! ยังงั้นดอกหรื อครับ ? ท่านขุนจะต้องประสงค์อะไร ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 202)

6.4 พระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่และบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสเรื่องLes Vivacités du Capitaine Tic
การใช้ท่าทางที่ ขบขันของตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
วิไลเลือกคู่และบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLes Vivacités du Capitaine Tic เห็นได้
จากลัก ษณะท่า ทางของวิไ ลที่ ส่ัน กระดิ่ งเพื่อเตื อนสติ เวลาร้ อยเอกรั ตน์เกิ ด ความโมโห เพราะ
เมื่อร้ อยเอกรั ตน์ได้ยินเสี ยงกระดิ่ ง ร้อยเอกรัตน์ก็ทาํ ตัวเป็ นปกติเหมือนไม่มีความโกรธเกิ ดขึ้น
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ซึ่ งทําให้นายดิศที่พยายามพูดยัว่ ยุอยูน่ ้ นั เกิดความแปลกใจ และนายจอนซึ่ งเป็ นคนรับใช้ก็ออกมา
เพราะนึ กว่าเจ้านายสั่นกระดิ่งเรี ยกตนเอง ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้ง
สองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรักษาลักษณะการสร้างอารมณ์ขนั ด้วย
กลวิธีการเยาะเย้ยเสี ยดสี ตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
รัตน์

ดิศ
(2)
โอราซ

เดซอมบัวส์
(3)
Horace

Désambois

(ลุกขึ้น ตบโต๊ะ และพูดเสี ยงดัง) ให้ตายโหงสิ ! คุณนี่ - - - (วิไลจับ
กระดิ่ ง สั่ น จอนออกมาทางซ้า ย รั ต น์ ก็ ส ะดุ ้ง และหัน ไปพูด กับ คนดู )
กระดิ่ ง ! พอเหมาะทีเดียว ! (หันไปพูดกับดิศอย่างยิ้มแย้ม) แล้วก็อะไร
อีกล่ะขอรับ ? คุณนี่เป็ นคนละเอียดลออมาก ผมฟังเพลินทีเดียว ! (นัง่ ลง
เรี ยบร้อยตามเดิม) ขอนํ้าชาถ้วยเถอะจอน
(พูดกับคนดู) หมายว่าจะระเบิดอยูแ่ ล้วเทียว อย่างไรกลับสงบไปอีกได้
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 238)
(ลุกขึ้นและทุบโต๊ะ) ฉิ บหายสิ ! พอแล้วแก ฉันจะ... (ลูซีลจับกระดิ่งมา
สั่น) (พูดกับคนดู) กระดิ่ ง !... ทันเวลาพอดี ! (สุ ภาพมาก) เชิ ญพูดต่อเลย
คุณเดซอมบัวส์ !
(ป้ องปาก) ฉันสับสนในตัวเขาเหลือเกิน
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 !
à part. J’ai cru que çallait venir.
(Labiche, 1991: 769)

6.5 พระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตาและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเรื่องLa Poudre aux Yeux
การใช้ท่าทางที่ ขบขันของตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
ตบตาและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLa Poudre aux Yeux เห็นได้จากลักษณะ
ท่าทางของหมอคําที่ แสดงอาการกลื นไม่เข้าคายไม่ออก อันเป็ นผลจากการนางปลัง่ โอ้อวดว่า
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ลูกสาวของตนเรี ยนดนตรี กบั ครู ฝรั่ง นางผ่องจึงถามหมอคําว่ารู ปที่อยูข่ า้ งฝาว่ามณี เป็ นคนวาดด้วย
หรื อไม่ หมอคําก็แสดงอาการไม่กล้าตอบคําถามเพราะกลัวจะไปขัดการพูดตบตาของภรรยา ทั้งนี้
เมื่อเปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงรั ก ษาลัก ษณะการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้ว ยกลวิ ธี การเยาะเย้ย เสี ย ดสี ตามที่ ปรากฏใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
(1)
ผ่อง
หมอคํา
(2)
นางราตินวั ส์
มาแล็งเชียร์
(3)
Madame Ratinois
Malingear

(พูดกับหมอคํา) อ้อ บุตรสาวคุณเขียนรู ปด้วยหรื อคะ ?
(ออกอึกอัก) นัน่ แหละขอรับ....คุณถามแม่ปลัง่ ดูเถอะขอรับ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 75)
(พูดกับมาแล็งเชียร์) อ้า ! ลูกสาววาดภาพด้วยหรื อ ?
(รู้สึกเขินอาย) ครับ... ดูเหมือนว่า... ขอเชิญถามภรรยาของผมดีกว่า
à Malingear. Ah ! Mademoiselle peint aussi ?
embarrassé. Oui... il paraît... Demandez à ma femme.
(Labiche, 1991: 814-815)

6.6 พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อ งหลวงจ าเนี ย รเดิ น ทางและบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่องLe Voyage de Monsieur Perrichon
การใช้ท่าทางที่ ขบขันของตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทางและบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องLe Voyage de Monsieur
Perrichon เห็นได้จากลักษณะท่าทางวุ่นวายของหลวงจําเนี ยรวานิ ชก่อนเดินทางไปเที่ยวมณฑล
นครศรี ธรรมราช ซึ่งหลวงจําเนียรวานิชแสดงท่าทางวุน่ วายด้วยการจัดการเรื่ องตัว๋ เดินทาง สัมภาระ
บอกให้ภรรยาและลูกทําโน่ นทํานี่ และลืมแม้กระทัง่ หมวกที่อยู่บนศีรษะของตนเอง ทั้งนี้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบบทสนทนาที่ปรากฏในบทละครทั้งสองเรื่ อง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงรั ก ษาลัก ษณะการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้ว ยกลวิธีการเยาะเย้ย เสี ย ดสี ตามที่ ปรากฏใน
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
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(1)
หลวงจําเนียร

โสภา
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร

(2)
นายเปริ ชอง
อองเรี ยต
นายเปริ ชอง
นางเปริ ชอง
นายเปริ ชอง

มาทางนี้ ! ... ระวังอย่าให้พลัดพรากกันได้นะ ประเดี๋ยวจะหากันไม่พบอีก
... ของขนมาแล้วหรื อ (ดูไปทางขวา) อ้อ ! มาโน่นแล้ว อ้อ นี่ใครเป็ นผูเ้ อา
ร่ มมา
ดิฉนั ค่ะ
เสื้ อฝนเอามาแล้วหรื อ
เอามาแล้วค่ะ
หมวกปานามาของฉันล่ะ ... ทิ้งไว้เสี ยในเรื อแล้วละกระมัง (ตั้งท่าจะวิ่งไป
แต่นึกขึ้นออก) อ้อ ! อยูบ่ นหัวฉันนี่ เอง ! (ถอดหมวกละเอาผ้าซับเหงื่อ)
แม่โว้ย ! ร้อนจริ ง !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 11)
มาทางนี้ !... อย่าแยกกัน ! เดี๋ยวจะไม่เจอกัน... กระเป๋ าอยู่ที่ไหน ?...
(มองทางขวา) ดีมาก ! ใครถือร่ มไว้ ?...
ลูกค่ะ คุณพ่อ
แล้วถุงนอนล่ะ ?... เสื้ อคลุมกันหนาวล่ะ ?...
อยูน่ ี่ !
หมวกปานามาของฉั นละ ?... มันอยู่ในรถม้า ! (ทําท่ าจะออกไป แต่
หยุด) อ้า ! ไม่ ! ฉันถือมันอยูท่ ี่มือ !... พระเจ้า ช่างร้อนจริ ง 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)

จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยการใช้ท่าทางที่ขบขันของตัวละคร
ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
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สร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส พบว่าพระองค์ทรงรักษาลักษณะของการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการใช้ท่าทางที่ขบขัน
ของตัวละครตามที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมฝรั่งเศสไว้ อย่างไรก็ตามพบว่าพระองค์ทรง
สร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของท่าทางที่สร้างอารมณ์ขนั บางประการ เพื่อให้เข้ากับบริ บท
ของสังคมไทย นอกจากนี้ ยงั พบว่าพระองค์ทรงเข้าใจลักษณะการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้วยการใช้
ท่าทางที่ ขบขันของตัวละครเป็ นอย่างดี ด้ว ยเหตุ น้ ี แม้บทละครเรื่ องใดที่ พระองค์ทรงเพิ่มเติ ม
ตัวละครขึ้นมาใหม่ พระองค์กย็ งั คงใช้กลวิธีดงั กล่าวสร้างสรรค์ให้ตวั ละครเหล่านี้มีบทบาทด้วยการ
แสดงท่าทางที่ทาํ ให้เกิดความขบขัน
การวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ในบทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
อารมณ์ขนั ของ ริชาร์ ด บรินสลี แชริแดน (Richard Brinsley Sheridan) ดังกล่าวข้างต้น สามารถ
สรุ ปเป็ นตารางได้ดงั นี้
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ตารางที่ 20 แสดงกลวิ ธี ก ารสร้ างอารมณ์ ขั น ในพระราชนิ พ นธ์ บทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงสร้ างสรรค์ จากบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส
พระราช
นิพนธ์
บทละครพูด
ชวนหัว

กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ที่ปรากฏในบทละครพูดชวนหัวทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ภาษาที่ใช้
ในละคร

Dramatic
Irony
ทางภาษา

Dramatic
Irony ทาง
สถานการณ์

การเสริม
ขยายจุดเด่ น
ในพฤติกรรม
และลักษณะ
นิสัยของ
ตัวละคร

การ
เยาะเย้ย
เสี ยดสี

การใช้
ท่ าทางที่
ขบขันของ
ตัวละคร

หมอจาเป็ น

/

/

/

/

/

/

ล่ามดี

/

/

/

/

-

/

คดีสาคัญ

/

/

/

/

-

/

วิไลเลือกคู่

/

/

/

/

/

/

ตบตา

/

/

/

/

/

/

หลวงจาเนียร
เดินทาง

/

/

/

/

/

/

จากตารางข้างต้นจะเห็ นได้ว่าพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น
พบว่ามีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 6 กลวิธี ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในละคร Dramatic Irony ทางภาษา
Dramatic Irony ทางสถานการณ์ การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละคร
การเยาะเย้ยเสี ยดสี และการใช้ท่าทางที่ขบขันของตัวละคร
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดี พบว่ามีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 5
กลวิธี ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในละคร Dramatic Irony ทางภาษา Dramatic Irony ทางสถานการณ์
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การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละคร และการใช้ท่าทางที่ขบขันของ
ตัวละคร
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ พบว่ามีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 5
กลวิธี ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในละคร Dramatic Irony ทางภาษา Dramatic Irony ทางสถานการณ์
การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละคร และการใช้ท่าทางที่ขบขันของ
ตัวละคร
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ พบว่ามีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั
6 กลวิธี ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในละคร Dramatic Irony ทางภาษา Dramatic Irony ทางสถานการณ์
การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยตัวละคร การเยาะเย้ยเสี ยดสี และการใช้ท่าทาง
ที่ขบขันของตัวละคร
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา พบว่ามีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 6
กลวิธี ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในละคร Dramatic Irony ทางภาษา Dramatic Irony ทางสถานการณ์
การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยตัวละคร การเยาะเย้ยเสี ยดสี และการใช้ท่าทาง
ที่ขบขันของตัวละคร
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง พบว่ามีกลวิธีการสร้าง
อารมณ์ขนั 6 กลวิธี ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในละคร Dramatic Irony ทางภาษา Dramatic Irony ทาง
สถานการณ์ การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยตัวละคร การเยาะเย้ยเสี ยดสี และ
การใช้ท่าทางที่ขบขันของตัวละคร
อนึ่ งจากการวิเคราะห์ การสร้ างอารมณ์ ขนั ที่ ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสเปรี ยบเทียบกับบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส พบว่าพระองค์มีพระปรี ชาสามารถ
ด้านภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสเป็ นอย่างดีและทรงเข้าใจในอารมณ์ขนั ของบทละครต้นฉบับ อย่าง
ลึกซึ้ ง จึงทําให้พระองค์ยงั คงใช้กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ในลักษณะเดียวกันกับบทละครต้นฉบับ
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากนี้ ในการเลือกเรื่ องที่จะนํามาสร้างสรรค์เป็ นพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดชวนหัว พระองค์ก็ทรงมีวิจารณญานในการเลือกเรื่ องที่เหมาะกับคนไทยและเห็นว่า
คนไทยสามารถที่จะเข้าถึงความขบขันตามกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ที่เกิดขึ้นตามบทละครต้นฉบับ
ได้ อันเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นได้วา่ พระองค์ทรงมีพระอัจริ ยภาพอย่างสูงยิง่ ในด้านการละคร
นอกจากนี้ ในบางบทสนทนาที่แสดงให้เห็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยภาษาที่ใช้
ในละคร การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละคร และการใช้ท่าทางที่
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ขบขันของตัวละคร พบว่าพระองค์ทรงสร้างสรรค์ดว้ ยการขยายความบทสนทนาที่ทรงต้องการ
สร้างอารมณ์ขนั และทรงปรับเปลี่ยนเนื้ อหาบางประการเพื่อให้เข้ากับความเข้าใจของคนไทยและ
สอดคล้องกับบริ บททางสังคมไทย ซึ่งส่ งผลให้บทสนทนาตอนนั้น ๆ ก่อให้เกิดอารมณ์ขนั มากกว่า
ในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส และช่ ว ยคนไทยเข้าใจเนื้ อหาและเข้าถึ งอรรถรสของ
บทละครพูดชวนหัวได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ในการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยกลวิธีการเสริ มขยายจุดเด่นใน
พฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละครนั้น จะพบว่าตัวละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิ พนธ์ให้แสดงถึงความขบขันด้วยกลวิธีน้ ี มกั จะเป็ นตัวละครที่เป็ นคนจีน
ดังที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดี และพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ ซึ่ งการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคมไทยในสมัยนั้นที่มีคนจีนอพยพมา
อาศัยในประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก และคนไทยก็ยงั คุน้ เคยกับกิริยาท่าทางและลักษณะการพูด
ของคนจี นที่ มกั จะพูดภาษาไทยไม่ชัดเจน และส่ งเสี ยงดัง ดังนั้นพระองค์จึงทรงนําจุ ดเด่ นใน
ลักษณะดังกล่าวมาใช้ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเพื่อให้เกิดอารมณ์ขนั มากยิง่ ขึ้น
จากจํา นวนกลวิ ธี ก ารสร้ า งอารมณ์ ข ัน แบบต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์
บทละครพูด ชวนหั ว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ผูว้ ิจยั พบว่าพระองค์ทรงสร้างอารมณ์ขนั ด้วยการวิธีการสร้างภาษาที่ใช้
ในละครให้เกิดอารมณ์ขนั มากที่สุด ลําดับรองลงมาเป็ นวิธีการเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและ
ลักษณะนิ สัยของตัวละคร และลําดับที่สามคือวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วย Dramatic Irony ทาง
สถานการณ์ (การพลิกความหมายของสถานการณ์) ผลการวิเคราะห์น้ ี สอดคล้องกับวิธีการสร้าง
อารมณ์ขนั ที่ปรากฏในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสที่ผแู ้ ต่งจะสร้างอารมณ์ขนั ผ่านลักษณะ
การใช้ภาษาในบทละครเป็ นหลัก และยังสอดคล้องกับลักษณะความเป็ นบทละครพูดชวนหัวที่โดย
ส่ วนใหญ่มกั จะสร้างอารมณ์ขนั จากภาษาในละคร นอกจากนี้ การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรม
และลักษณะนิสัยของตัวละคร และวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วย Dramatic Irony ทางสถานการณ์
(การพลิกความหมายของสถานการณ์) นั้นก็เป็ นวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ที่สาํ คัญ เพราะเป็ นวิธีการ
สร้างอารมณ์ขนั ผ่านการแสดงพฤติกรรมที่ตลกขบขันของตัวละคร ซึ่งมีบทบาทสําคัญในฐานะของ
ผูด้ าํ เนินเรื่ อง
อนึ่ งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจลักษณะของการสร้างอารมณ์
ขันในบทละครพูดชวนหัวเป็ นอย่างดี จึ งทําให้เห็ นพระอัจฉริ ยภาพในการสร้ างสรรค์พระราช
นิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวได้อย่างน่ าสนใจ โดยมีท้ งั ความสนุ กสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจและ
ได้รับแง่มุมต่าง ๆ ที่กระตุน้ ให้เกิ ดความคิด ซึ่ งทรงพระปรี ชาสามารถในการสร้างสรรค์ให้เกิ ด
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ความผสมกลมกลืนกันได้อย่างดี ด้วยเหตุน้ ี จึงส่ งผลให้พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวของ
พระองค์น้ นั ได้รับความนิยมและยังคงได้รับการสื บทอดถึงปัจจุบนั

บทที่ 5
วิเคราะห์ แนวคิดทีป่ รากฏในพระราชนิพนธ์ บทละครพูดชวนหัวทีพ่ ระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงสร้ างสรรค์ จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนําศิลปะการละครพูดเข้ามาเผยแพร่ ให้
คนไทยได้รู้ จ ัก โดยมี พ ระราชประสงค์ใ ห้ค นไทยได้เ รี ย นรู ้ ศิ ล ปะการแสดงในรู ป แบบใหม่
ที่แพร่ หลายในสังคมตะวันตก และทรงมีพระราชประสงค์จะใช้ละครพูดเป็ นสื่ อในการอบรม
ประชาชน ดังนั้นพระราชนิพนธ์ที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของพระองค์เองหรื อพระราชนิพนธ์ที่ทรง
สร้างสรรค์จากบทละครภาษาต่างประเทศ ต่างก็มีแนวคิดแฝงไว้เพื่อให้ผอู ้ ่านและผูช้ มสามารถเกิด
การเรี ย นรู ้ แ ละนํา ไปปรั บ ใช้ใ นชี วิ ต ของตนได้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง คื อ พระราชนิ พ นธ์ ที่ ท รง
สร้างสรรค์จากบทละครภาษาต่างประเทศ ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเลือกเรื่ องที่มีแนวคิดที่
สามารถนํามาปรับใช้กบั คนไทยและการดํารงอยูใ่ นสภาพสังคมไทยได้
แนวคิด หมายถึง ความคิดที่มีแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้บุคคลในสังคมมีแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิไปในทางเดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 645) ทั้งนี้ การพิจารณาแนวคิดของ
บุคคลหรื อผูแ้ ต่งที่ สื่อผ่านวรรณคดี สามารถศึ กษาได้จากตัวละคร บทสนทนาระหว่างตัวละคร
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ในเรื่ อง (บุญยงค์ เกศเทศ, 2536: 5-6)
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสก็เป็ นบทละครประเภทหนึ่ งที่ปรากฏแนวคิด
ด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็ นอย่างดี ซึ่งแนวคิดที่ปรากฏนั้นมีท้ งั
ที่ปรากฏโดยตรงผ่านพฤติกรรมที่ดีงามของตัวละคร อันทําให้ผอู ้ ่านหรื อผูช้ มละครเห็นประโยชน์
ของการปฏิบตั ิตามแนวคิดนั้นๆและนําไปประพฤติปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ยงั ปรากฏแนวคิดโดยอ้อม
ผ่านพฤติกรรมที่ชวนตลกขบขันอันมีลกั ษณะของการยัว่ ล้อหรื อเสี ยดสี ของตัวละคร เนื่ องจากเป็ น
บทละครชวนหัว อย่างไรก็ตามพฤติกรรมที่ตลกขบขันของตัวละครนี้เองก็เป็ นสิ่ งที่แสดงแนวคิดให้
ผูอ้ ่านผูช้ มละครได้ตระหนักเกี่ยวกับแนวคิดนั้น ๆ ในแง่ที่เป็ นเครื่ องเตือนใจหรื อแสดงให้เห็นโทษ
ของการตระหนักหรื อไม่ปฏิบตั ิตามแนวคิดในเรื่ องนั้น ๆ อันจะทําให้ผอู ้ ่านหรื อผูด้ ชมละครได้คิด
และเห็ นประโยชน์ของแนวคิดชัดเจนขึ้น การแสดงแนวคิดโดยอ้อมผ่านพฤติกรรมที่ตลกขบขัน
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ของตัวละครนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่ องการแก้ปัญหาความขัดแย้งของตัวละครในบทละคร
พูดร้อยแก้วพระราชนิ พนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจาอยู่หัว : การวิเคราะห์ดว้ ยอริ ยสัจสี่
(ชลธิ ชา หอมฟุ้ ง, 2544:181) ซึ่ งพบว่าตัวละครที่แก้ปัญหาไม่สอดคล้องกับอริ ยสัจสี่ น้ นั ส่ วนหนึ่ ง
เพราะเป็ นงานเขี ย นประเภทชวนหั ว หรื อเรื่ องตลกขบขัน ที่ จ ะไม่ ส อนแง่ คิ ด ต่ า งๆโดยตรง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงสร้างสรรค์ตวั ละครให้เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความวุน่ วายตามมา อย่างไรก็ตามผูอ้ ่านผูช้ มละครก็สามารถรับแนวคิดหรื อข้อคิด
จากเรื่ องได้ เพราะได้เห็นผลจากการกระทําของตัวละครว่าก่อให้เกิดผลเสี ยอย่างไร
การวิเคราะห์แนวคิดที่ปราฏกในบทพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้น ผูว้ ิจยั ใช้
การวิเคราะห์ท้ งั จากพฤติกรรม บทสนทนาของตัวละคร และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่ อง ซึ่ ง
สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1. แนวคิดเรื่องบทบาทหน้ าที่
มนุ ษย์อยู่รวมกันเป็ นสังคม ดังนั้นแล้วการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุ ขส่ วนหนึ่ ง
ต้องเกิดจากการที่ทุกคนรู ้จกั บทบาทและหน้าที่แห่ งตน ในทางตรงกันข้ามหากมนุษย์ละเลยหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่แห่งตนย่อมทําให้สงั คมเกิดความวุน่ วาย
บทบาท หมายถึง การทํา ตามหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 649)
นอกจากนี้ แล้วบทบาทยังพิจารณาความหมายตามสังคมวิทยาได้ 2 นัย กล่าวคือ นัยแรกบทบาท
หมายถึ งตําแหน่ งทางสังคมที่ มีชื่อเรี ยกต่าง ๆ ซึ่ งแสดงลักษณะโดยคุณสมบัติและกิ จกรรมของ
บุคคลที่ครองตําแหน่ งนั้น และนัยที่สองบทบาทเป็ นวิธีแสดงพฤติกรรมของบุคคลว่าควรปฏิบตั ิ
อย่างไรต่อกัน(คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 2544: 227) ซึ่งบทบาทนัยที่สองนั้น
มีความหมายสอดคล้องกับคําว่าหน้าที่ ทั้งนี้ หน้าที่ หมายถึง กิจที่จะต้องทําด้วยความรับผิดชอบ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1289) ดังนั้นแนวคิดเรื่ องบทบาทหน้าที่ที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการวิเคราะห์น้ ี จึง
เป็ นแนวคิดในทางสังคมวิทยานั่นเอง โดยวิเคราะห์จากหน้าที่ที่ตวั ละครต้องรับผิดชอบและการ
ประกอบกิ จต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่น้ ัน ๆ แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในพระราช
นิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส มีดงั นี้

295

1.1 บทบาทหน้ าทีด่ ้ านครอบครัว
ครอบครัว หมายถึง สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและ
หมายความรวมถึงลูกด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 230) นอกจากนี้ แล้วในแง่ของสังคมวิทยาได้
อธิ บายความหมายของครอบครั วสรุ ปได้ว่า ครอบครั วเป็ นสถาบันที่สําคัญที่สุดของสังคม เป็ น
หน่วยย่อยของสังคมที่มีความสัมพันธ์และร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิด เป็ นสถาบันที่คงทนที่สุด มนุษย์
ทุกคนต้องอยู่ในสถาบันครอบครัว เนื่ องจากเป็ นกลุ่มสังคมกลุ่มแรก ที่มนุ ษย์ทุกคนต้องพบเจอ
ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่ เติบโต และมีครอบครัวแยกออกมา ครอบครัวจะให้ตาํ แหน่ง ชื่อ และสกุล
ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งบอกสถานภาพ บทบาทตลอดจนกํา หนดสิ ท ธิ ห น้า ที่ ที่ ส มาชิ ก มี ต่ อ กัน และต่ อ
สังคม ครอบครัวเป็ นสถาบันแห่งแรกและแห่งสําคัญของสังคมในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์
ให้เป็ นไปตามระเบียบแบบแผน (สุ พตั รา สุ ภาพ,2540:26)
ดังนั้นบทบาทหน้าด้านครอบครัว จึงเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่และกิจต่างๆของบุคคล
ที่มีความผูกพันกันทางสายเลือดและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา และ
พี่นอ้ ง เป็ นต้น บทบาทหน้าที่ดา้ นครอบครัวที่ปรากฏมีดงั นี้
1.1.1 บทบาทหน้ าทีข่ องสามี
สามี คือ ผูน้ าํ ครอบครัว ซึ่ งสังคมไทยมองว่าสามีคือบุคคลที่มีหน้าที่ดูแล
ครอบครั ว โดยเฉพาะเรื่ องการทํามาหากินและการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เปรี ยบเสมือน
ช้างเท้าหน้าในการนําพาครอบครัวไปสู่ ความสําเร็ จ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส ผูว้ ิจยั พบบทบาทหน้าที่ของสามีปรากฏในพระราชนิพนธ์ชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น ปรากฏบทบาทของ
สามีผา่ นการสนทนาระหว่างตาสังและยายมา โดยยายมาได้ทะเลาะกับตาสังและกล่าวตัดพ้อต่อว่า
ตาสังผูเ้ ป็ นสามี ที่ข้ ีเกี ยจและไม่รู้จกั ทํามาหากิ น ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าเป็ นบทบาทของสามี ที่ไม่ควร
ประพฤติ เพราะผูเ้ ป็ นสามีควรทําตัวเป็ นผูน้ าํ ครอบครัวที่ดี ขยันขันแข็ง และรู ้จกั ทํามาหากิน ดังที่
ปรากฏในบทสนทนาต่อไปนี้
ยายมา
ตาสัง
ยายมา

รู้ง้ ีขา้ ก็ไม่ปรารถนาเอาแกเป็ นผัวหรอก
รู้ง้ ีละก็ไม่ปรารถนาเอาแกเป็ นเมียเหมือนกันแหละ
ชะชะ ! คนอย่างแกน่ ะ เป็ นอย่างเคราะห์ดีเหลือเกินทีเดียวที่ได้คนอย่าง
ข้าเป็ นเมีย
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ตาสัง

ยายมา

เฮ้อแกไม่ตอ้ งพูดอวดดี ไปนักหรอก เขารู้ หรอกว่าแกน่ ะมี ผวั จนตัวสั่น
ที่มาได้เสี ยกับข้าน่ ะเป็ นเคราะห์ดีของแกนา ไม่ยงั งั้นป่ านนี้ ก็ยงั อดแหง
อยูน่ นั่ เอง
ถ้าข้าไม่ได้ผวั เสี ยเลยก็ยงั จะดีกว่า นี่ อะไรมี ผวั กะเขาคนหนึ่ งก็ออกเป็ น
ปานนี้ ขี้เกี ยจสันหลังยาว งานการไม่รู้จกั ทํา กินแต่ขา้ ว เปลืองเปล่า ๆ
จนจะหมดยุง้ หมดฉาง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 147-148)

นอกจากนี้ บทสนทนาระหว่างยายมาและตาสังยังแสดงให้เห็นบทบาทที่
ไม่ควรประพฤติของสามีในการปั ดความรับผิดชอบเรื่ องการดูแลลูกให้แก่ภรรยาเพียงฝ่ ายเดียว ซึ่ ง
สามีที่ประพฤติตนเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเป็ นผูท้ ี่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง

ยายมา
ตาสัง

อ้ายแกน่ะมันก็ดีแต่เล่นกะกินเหล้าน่ะแหละ ตั้งแต่เช้าชัว่ เย็น
ก็ดีซิ ข้าสบายของข้ายังงั้นนี่
ก็ขา้ ล่ะ จะให้ขา้ เลี้ยงลูกเต้าของข้ายังไง ?
แกจะเลี้ยงยังไงก็ตามใจละซิ ไม่ใช่ธุระของข้านี่
โธ่ ! ลูกหรื อก็มีถึงสี่ คน ตื่นเช้าขึ้นก็ตอ้ งหอบหิ้ วพะรุ งพะรัง
ก็แกเสื อกไปหอบหิ้ วมันทําไมเล่า ทั้งสี่ คนห้าคน เมื่ อแกไม่ อยากหอบ
อยากหิ้ วก็วางมันเสี ยกะพื้นก็จะแล้วกัน
แล้วอ้ายลูกหรื ออด ๆ อยาก ๆ เสี ยงแต่ร้องขอข้าวกินแหละ แล้วก็ไม่รู้จะ
ไปหาข้าวที่ไหนมาให้กินให้พอกัน
ก็ให้มนั กินขนมเสี ยมัง่ ไม่ได้หรื อ ? นี่ แน่ ะขอให้แกเข้าใจเสี ยหน่อยเถอะ
ว่าตัวข้าน่ ะ ถ้าข้าได้กินอิ่มหนําสําราญแล้วละก็ขา้ ก็อยากแต่จะเห็นคนที่
หน้าตาเบิกบานเท่านั้นแหละ นี่แกละก็ดีแต่ปากจัด หนวกหูจะตาย
เดี๋ ยวนี้ น่ะแกจะให้ขา้ เชื่ อหรื อ ว่าเราน่ ะจะบริ บูร ณ์ อ ยู่ได้เช่ นแต่ก่อ นหา
ยังไง ? ตาขี้เมา !
เอ๊ะ ! อย่าให้มนั หนักไปนักนะ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 149-150)

ตาสังยังแสดงให้เห็นบทบาทของสามีที่กระทําต่อภรรยาโดยมิชอบ ด้วย
การนําไม้มาตียายมา เนื่ องจากยายมาพูดให้ตนรู ้สึกไม่พอใจ การทําร้ายร่ างกายภรรยาเช่นนี้ เป็ น
พฤติกรรมที่ไม่ควรประพฤติของสามี
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ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ผูใ้ หญ่

ตายนะ ! ตายนะ ! (ยายมากลับด่าใหญ่ ตาสังออกเคือง ไปฉวยไม้ออกมา
ตียายมา)
โอย ! โอย ! ช่วยด้วย !
ยังงี้แหละมันถึงจะพอใจแก (ตีอีก)
ตา ! ตา ! หยุดที ! โอย ! ช่วยด้วย ! (ผูใ้ หญ่บา้ นหงวิง่ เข้ามา)
เฮ้ย ๆ ! อย่าน่า ๆ หยุดก่อน พุทโธ่หมอนี่ระยําเสี ยแสนชาติเทียวนา อะไร
ตีเมียได้นี่พอ่ เอ๋ ย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 152-153)

จากการวิ เ คราะห์ บ ทบาทหน้า ที่ ข องสามี ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์
บทละครพูด ชวนหัว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสพบว่าบทบาทหน้าที่ของสามีน้ นั ควรเป็ นผูท้ ี่รู้จกั ทํามาหากิน มีความ
ขยันขันแข็งในการดูแลครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว นอกจากนี้ ในชีวิตสมรสย่อม
ต้องมีการกระทบกระทัง่ เป็ นธรรมดาแต่ผเู ้ ป็ นสามีควรมีความอดทน พูดจากันด้วยความเป็ นเหตุผล
และที่สาํ คัญคือไม่ควรทําร้ายร่ างกายภรรยาไม่วา่ ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม
1.1.2 บทบาทหน้ าทีข่ องภรรยา
ภรรยา คือ บุคคลที่เป็ นคู่ชีวิตของสามี สังคมไทยมักเปรี ยบภรรยาเป็ นดัง่
ช้างเท้าหลัง ที่มีหน้าที่คอยสนับสนุนและเป็ นกําลังใจให้คนในครอบครัว คอยดูแลสามีและบุคคล
ในครอบครั วในด้านการใช้ชีวิต และบริ หารจัดการและดูแลกิ จการงานครั วเรื อน เพื่อความสุ ข
ของครอบครั ว ทั้ง นี้ จากการวิ เ คราะห์ พ ระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หั ว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส ผูว้ ิ จ ัย พบ
บทบาทหน้าที่ของภรรยาปรากฏดังนี้
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนี ยรเดินทางปรากฏ
บทบาทหน้าที่ของภรรยา ที่ตอ้ งมีความจริ งใจและปรารถนาดีต่อสามีอย่างจริ งแท้ผา่ นตัวละครนาง
จําเนี ยรวานิ ช ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นบทสนทนาที่กล่าวถึงการเลือกคู่ครองให้แก่โสภาผูเ้ ป็ นลูกสาว โดย
ที่ ห ลวงจํา เนี ย รวานิ ชมี ความพึ ง พอใจในตัว นายเนี ย น บุ คคลที่ ตนได้เ คยช่ ว ยชี วิตไว้เป็ นพิเ ศษ
ในขณะที่นายแม้นผูเ้ คยช่ วยชี วิตหลวงจําเนี ยรวานิ ชกลับทําให้หลวงจําเนี ยรวานิ ชรู ้สึกว่าเป็ นเจ้า
บุญคุณ นางจําเนียรวานิชจึงพูดเตือนสติหลวงจําเนียรอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ การพูดเตือนสติของ
ภรรยาที่มีต่อสามีแสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่ของภรรยาที่มุ่งหวังให้สามีประพฤติในทางที่ถูกที่ควร
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นางจําเนียร

ฉันก็บอกไม่ถูกแท้ ... เป็ นแต่ฉันเห็นว่าเขา ... พูดกันโดยย่อฉันชอบเขา
น่ะแหละ
แต่อีกคนหนึ่งน่ะเขาเป็ นผูท้ ี่ช่วยคุณให้พน้ อันตรายไม่ใช่หรื อ
เขาได้ช่วยชีวติ ฉัน ! ไป ๆ มา ๆ มันก็วนมาอีเรื่ องนี้ร่ าํ ไปนัน่ แหละ !
คุณก็เห็นเขามีขอ้ บกพร่ องในข้อใดบ้างหรื อ สกุลเขาก็ดี หลักฐานเขาก็
มัน่ คง ...
พุท โธ่ ! ก็ฉันได้บอกเมื่ อ ไรว่าเห็ นเขาบกพร่ องอะไร ... เป็ นแต่ ฉันไม่
อยากได้เขาเป็ นลูกเขยเท่านั้น
หมดท่าเข้า ก็ดนั เอาดื้อ ๆ เช่นนั้นเอง !
ฉันรู้สึกว่าเขามีวางท่าออกจะจองหองไม่นอ้ ย
ใครคะ !
นายเสลานนท์น่ะสิ ! เขาทําท่าเป็ นเจ้าบุญนายคุ ณ ... ดูเหมื อนคอยทวง
บุญคุณอยูไ่ ม่รู้จกั หยุดหย่อนเลย
ดิฉนั ยังไม่ได้ยนิ เขาเอ่ยถึงเรื่ องนั้นเลยจนครั้งเดียว
ฉันรู้แล้วว่าเขาไม่ได้เอ่ย แต่ท่าทางของเขาน่ะ ! เขาทําทีเหมือนจะให้ฉัน
เข้าใจว่า ... ฮื่อ ! ถ้าไม่ได้ผมคุณก็จอดเสี ยแล้ว ! ทําท่าทางอวดดีเช่นนี้ จะ
ไม่ให้รําคาญอย่างไร ส่ วนพ่อเนียนนั้นหรื อ ...
ตรงกันข้ามที เดี ยว ! นายเนี ยนพูดอยู่วนั ยังคํ่าว่า ถ้าไม่ได้คุณหลวงละก็
ผมจอดเสี ยแล้ว ! ... ข้อนั้นทําให้คุณรู้สึกตื่นตัว เพราะฉะนั้นคุณจึงได้รัก
นายเนียน
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 63-64)

ในท้ายที่สุดหลังจากความจริ งปรากฏว่านายเนียนนั้นออกอุบายเพื่อทําให้
หลวงจําเนี ยรวานิ ชมีความพึงพอใจในตน ผ่านความหลงตัวเองของหลวงจําเนี ยรวานิ ชเอง หลวง
จําเนี ยรวานิ ชจึ งได้เข้าใจในสิ่ งที่ นางจําเนี ยรคอยเตือนสติตนเองมาตลอด และยอมรับในความ
ปรารถนาดีของภรรยา
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร

ฉันต้องขอบใจหล่อน
ทําไมคะ
ฉันตกอยูใ่ นหุบแห่งความหลง หล่อนเป็ นผูช้ ่วยฉันให้รอดขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นฉันขอบใจ ! (จับมือขึ้นไปจูบ)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 110)
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จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของภรรยาที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์
บทละครพูด ชวนหั ว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสพบว่าบทบาทหน้าที่ของภรรยานั้น คือผูท้ ี่คอยเตือนสติสามี เมื่อเห็นว่า
สามีมีความคิดเห็นหรื อกระทําการบางอย่างไปในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
1.1.3 บทบาทหน้ าทีข่ องพ่อแม่
พ่อและแม่ คือ บุคคลที่ตอ้ งมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูและดูแลลูกให้
เจริ ญเติบโต ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม มอบความรักความอบอุ่น รวมถึงการประพฤติ
ปฏิบตั ิ ตนเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ ดีให้กบั ลูก จากการวิเคราะห์พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ผูว้ ิจยั พบว่าบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ มีดงั นี้
ผูเ้ ป็ นพ่อแม่ยอ่ มมีความรัก ความเอาใจใส่ และความหวังดีต่อลูกของตน
ในทุกทาง ไม่มีพ่อแม่คนใดปรารถนาให้ลูกของตนต้องพบกับความลําบากยากแค้น หมื่นจําเนี ยร
ผูซ้ ่ ึงเป็ นตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น ก็เช่นเดียวกัน เมื่อถึงเวลา
ที่จินดาผูเ้ ป็ นลูกสาวจะต้องออกเรื อน ในฐานะของความเป็ นพ่อย่อมปรารถนาให้ลูกของตนได้
แต่งงานกับชายที่มีฐานะ สามารถเลี้ยงดูลูกสาวของตนให้มีความสุ ขสบายต่อไป ไม่ตอ้ งการให้
แต่งงานกับชายที่มีฐานะยากจน ดังบทสนทนาที่หมื่นจําเนี ยรแสดงความเห็นต่อนายเหลี่ยมผูเ้ ป็ น
ชายคนรักของจินดาดังต่อไปนี้
หมื่นจําเนียร

กลิ่น

เมื่อมันเกิดมีอนั เป็ นขึ้นอย่างนี้แล้ว ใครเขาจะมาพอใจเป็ นผัว คนที่ไม่ใบ้
มีถมไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่ ง เมื่อก่อนที่แม่จินดาจะเจ็บน่ะ ข้าก็ได้จดั การ
จะให้หล่อนมีผวั อยูแ่ ล้ว หล่อนพอใจหรื อ เปล่าทั้งเรื่ อง หล่อนไม่พอใจ
เลยจนนิดเดียว
จริ งเจ้าค่ะ เธอไม่พอใจเพราะเธอไม่รักคุณห่ อเลยจนนิดเดียว รับประทาน
โทษเถอะเจ้าค่ะ ทําไมคุณนายถึงไม่พอใจยกให้กะคุณเหลี่ยมที่แลเห็นกัน
อยูแ่ ล้ว ว่าคุณจินดามีความพอใจอยูม่ าก ถ้าคุณเป็ นเหลี่ยมแล้วละก็ที่ไหน
เลยคุณจิ นดาจะคัดค้านในการที่คุณนายจะยกให้แล้วดิฉันเชื่ อด้วยว่าคุณ
เหลี่ ยมจะรั บ รองได้ดีท้ ังคุ ณจิ นดาเป็ นใบ้อยู่ย งั งี้ แหละ ธรรมดาคนที่ มี
ความรักกันจริ งแล้ว ถึงจะเกิดมีอนั จะเป็ นขึ้นยังไงก็คงไม่หายรักกัน

300

หมื่นจําเนียร

นายเหลี่ยมคนนี้ มนั ไม่ใช่คนที่สมควรกะลูกสาวข้า อะไรจนออกกรอบ
แทบจะต้องขอทานเขากินละ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 186-187)

ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ าวไปแล้ว ข้างต้น ว่าบทบาทหน้า ที่ ข องพ่อแม่ น้ ัน คื อการให้
ความรัก เอาใจใส่ และปรารถนาดีต่อลูก ซึ่ งผูว้ ิจยั พบว่าบทบาทหน้าที่เหล่านี้ ปรากฏในพระราช
นิ พนธ์ละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา อีกเรื่ องหนึ่ ง โดยผ่านการแสดงออกของนายรอด รตินันทน์
และนางผ่อง รตินนั ทน์ ผูเ้ ป็ นพ่อและแม่ของนายฤกษ์ รตินนั ทน์ ทั้งนี้ นายรอด รตินนั ทน์ และ
นางผ่อง รตินนั ทน์ เข้าใจผิดว่าครอบครัวของนางสาวมณี วิมะโลสถ ผูเ้ ป็ นหญิงสาวที่นายฤกษ์
รติ นัน ทน์ หมายปองนั้น มี ฐ านะดี ก ว่า ตน จึ ง ยอมกระทํา ทุ ก อย่า งให้ค รอบครั ว ของตนดู ม ่งั มี
ทัดเทียมอีกฝ่ ายหนึ่ ง เนื่ องจากกลัวว่าอีกฝ่ ายจะไม่ยอมรับลูกชายของตน แม้การกระทําเหล่านั้น
จะต้อ งแลกกับ ความเดื อ ดร้ อ นก็ต าม ทั้ง นี้ การกระทํา ของนายรอด รติ นัน ทน์ และนางผ่อ ง
รตินนั ทน์ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ที่จะทําให้ลูกสมปรารถนาของผูเ้ ป็ นพ่อแม่ได้อย่างชัดเจน
ฤกษ์
รอด
ฤกษ์
ผ่อง
รอด
ผ่อง

(ลุกขึ้น) ถ้าคุณพ่อไม่มีธุระจะใช้ผมอีกละก็ ผมขอลาไปเที่ยวสักครู่ หนึ่ง
เอารถยนต์ไปก็เอาเถอะลูก ไหน ๆ ก็เช่ าแล้ว ใช้เสี ยให้เข็ดดี กว่าทิ้ งไว้
เปล่า ๆ ลูกเอาไปขับเที่ยวเล่นดีกว่า เผือ่ จะได้พบเขาบ้าง
ขอบใจครับ ผมลาที (เข้าโรงทางซ้าย)
ดิฉนั ก็จะต้องไปเขียนหนังสื อถึงช่างตัดเสื้ อ
นี่เมื่อไรจะงดการฉิ บหายกันเสี ยที ?
เมื่อคุณไม่อยากให้ลูกชายได้เมียก็ตามใจคุณ แต่ดิฉันมีหน้าที่จะต้องช่วย
ลูกโดยเต็มสติปัญญา (สะบัดหน้าเดินเข้าโรงทางขวา)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 115-116)

บทบาทหน้า ที่ ข องพ่ อ แม่ ที่ แ สดงถึ ง ความรั ก และความหวัง ดี ต่ อ ลู ก ที่
ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทางนั้น ปรากฏผ่านถ้อยคํา
ของโสภาผูเ้ ป็ นลูกที่กล่าวถึงความรักความหวังดีของแม่น้ นั ยังบ่งบอกถึงความรู ้สึกของลูกที่รับรู ้ถึง
ความรักและหวังดีของผูเ้ ป็ นแม่ได้ จากการที่นางจําเนี ยรวานิ ชแสดงความประสงค์ที่จะยกโสภา
ให้แก่นายแม้น ผูท้ ี่ตนเล็งเห็นแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ดีพร้อมให้มาเป็ นผูด้ ูแลลูกสาวต่อไป
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แม้น
โสภา
แม้น
โสภา

แม้น
โสภา
แม้น
โสภา

จะเป็ นประโยชน์อะไร คุณหลวงท่านได้ต้ งั ใจไว้เสี ยแล้วว่า จะยกหล่อน
ให้แก่นายเนียน
นายเนียนน่ะหรื อ ดิฉนั ไม่ชอบเขาเลย !
(ดีใจ) อ้อ !
คุณแม่กไ็ ม่ชอบ คุณแม่ไม่ได้เห็นตามคุณพ่อเลย คุณแม่รู้สึกบุญคุณ
คุณแม่รักคุณมาก เมื่อกี้น้ ีเองคุณแม่ยงั ได้พดู อยูว่ า่ นายแม้นเขาเป็ นคนซื่ อ
เป็ นคนใจดีมาก แม่รักเขามากที่สุด เพราะฉะนั้นแม่เต็มใจที่จะยกสิ่ งที่แม่
รักยิง่ กว่าสิ่ งอื่นให้แก่นายแม้นทีเดียว
สิ่ งที่คุณแม่รักยิง่ กว่าสิ่ งอื่นก็คงจะเป็ นตัวหล่อนน่ะสิ
ดิฉนั ก็เข้าใจว่าเช่นนั้นแหละค่ะ (หัวเราะ)
แม่โสภา ฉันขอบใจหล่อน !
คุณขอบใจคุณแม่จึงจะถูก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 102)

บทบาทหน้าที่ของการเป็ นพ่อแม่น้ ัน นอกจากการเลี้ ยงดู ให้ความรั ก
และความเอาใจใส่ ลูกแล้ว ยังรวมไปถึงการปกป้ องลูกจากสิ่ งไม่ดีท้ งั ปวง ซึ่ งความไม่ดีประการ
หนึ่ งที่ผเู ้ ป็ นพ่อแม่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับลูกของตนคือคําครหานิ นทา ดังที่ปรากฏในความ
ตอนหนึ่ งจากพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา ซึ่ งเกิดจากการที่หมอคําผูเ้ ป็ นพ่อได้
ทราบว่ามี การโจษจันกันถึ งเรื่ องที่นายฤกษ์ไปมาหาสู่ ลูกสาวของตนเป็ นประจําจึ งต้องการที่จะ
ตัดทางครหานินทาเหล่านั้น
หมอคํา

ปลัง่
หมอคํา

ตามที่ฉันกล่าวเมื่อกี้น้ ี คนอื่น ๆ มักจะคอยระแวงคิดเห็นอะไรต่อมิอะไร
ไปต่าง ๆ แล้วก็พดู กันไม่ใคร่ เกรงใจใครด้วย จึงเป็ นหน้าที่ของบิดามารดา
ผูม้ ีลกู สาวที่จะต้องคิดอ่านตัดทางครหานินทาเสี ยให้สิ้นเชิง
(พูดเบา ๆ กับสามี) ดีมาก
ฉันขอให้นายฤกษ์พดู จาตรง ๆ ให้สมควรแก่ลกู ผูด้ ีเถอะ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 63-64)

แม้ว่าการให้ความรักและการเอาใจใส่ ต่อลูกในด้านการเลือกคู่ครองจะ
เป็ นสิ่ งที่บทบาทหน้าที่ของผูเ้ ป็ นพ่อแม่ที่ควรประพฤติ แต่หากไม่รู้จกั ความพอดีก็อาจส่ งผลเสี ย
ต่ อ ลู ก ได้ ดัง ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ องหลวงจ าเนี ย รเดิ น ทาง
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หลวงจําเนียรวานิชได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของพ่อที่ไม่เหมาะสม คือการใช้สิทธิ์ความเป็ นพ่อใน
การตัดสิ นความคิดเห็ นตามใจของตน โดยไม่คาํ นึ งถึงความคิดเห็ นของคนในครอบครั ว ดังที่
ปรากฏในบทสนทนาตอนที่มีชายหนุ่มมาสู่ ขอโสภาผูเ้ ป็ นลูกสาวพร้อมกันถึงสองคน คนหนึ่ งคือ
นายแม้น เสลานนท์ ผูม้ ีบุญคุณต่อหลวงจําเนี ยร เนื่องจากเคยช่วยชีวิตหลวงจําเนียรไว้ ส่ วนอีกคน
หนึ่ งคือนายเนี ยน เสาวรส ผูท้ ี่ยกย่องว่าหลวงจําเนี ยรคือผูช้ ่วยชีวิตของตน โสภาจําเป็ นต้องเลือก
ใครคนใดคนหนึ่ ง เพื่ อ มาเป็ นคู่ ครองของตน เริ่ ม แรกหลวงจําเนี ย รวานิ ชเปิ ดโอกาสให้โสภา
เลื อ กคู่ ค รองด้ว ยตนเอง แต่ เ มื่ อ โสภาเลื อ กนายแม้น ซึ่ ง เป็ นคนที่ ห ลวงจํา เนี ย รวานิ ช ไม่ พึ ง ใจ
หลวงจําเนี ยรวานิ ชกลับใช้สิทธิ์ ของความเป็ นพ่ออย่างไม่ถูกต้อง นั่นคือการไม่ยอมรับการเลือก
ของลูกสาว แม้ว่าในตอนแรกได้แสดงความประสงค์ที่จะให้สิทธิ์ ในการเลือกแก่ ลูกแล้วก็ตาม
ซึ่งความประพฤติเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงการใช้อาํ นาจและผ่านบทบาทของความเป็ นพ่อในทางที่ผิด
และไร้เหตุผล
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
โสภา
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร
โสภา
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร

นางจําเนียร
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร

พ่อต้องการให้ลกู เลือกเองจริ ง ๆ นะลูก
ตามใจลูกเองทีเดียว พูดไปเถอะ
ก็เมื่อคุณพ่อคุณแม่จะให้ดิฉนั เลือกเองให้ได้ ดิฉนั ก็ขอเลือกนายแม้น
อย่างไรล่ะคุณ
แม้นหรื อ ก็พอ่ เนียนทําไมไม่เลือก
คุณแม้นเธอได้ช่วยชีวติ คุณพ่อไม่ใช่หรื อคะ
(โกรธ) เอาอีก ! เอาอีก ! เบื่อเต็มทีแล้วนะให้ตายโหงสิ !
คุณเห็นไหม เขาเลือกทันที ไม่ได้อ้ าํ อึ้งเลยเทียว
ขอโทษเถอะแม่ยี่สุ่น แต่ฉันผูเ้ ป็ นบิ ดาจะยอมสละอํานาจของตนไม่ได้
ฉันจะต้องไตร่ ตรองและสื บสวนดูถึงหลักฐานของผูท้ ี่จะมาเป็ นลูกเขยของ
เราต่อไปอีกก่อน
(พูดกับผัว) คุณหลวงจําเนียร คุณประพฤติตามแบบอ้ายฮัน่ แล้วรู้ไหม
ทําไม
คืนคําน่ะซี ! สัญญาเป็ นเศษกระดาษไปเสี ยแล้ว !
แม่ยสี่ ุ่ น !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 66-67)

จากการวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ของพ่อแม่ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์
บทละครพูด ชวนหั ว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละคร
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สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสพบว่าบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่น้ นั คือผูท้ ี่มอบความรัก เอาใจใส่ และ
มอบความหวังดีแก่ลูกในทุกวิถีทาง ไม่อยากให้ลูกพบเจอกับความลําบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
การแต่งงาน ที่มุ่งหวังให้ลูกได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะเพื่อความสุ ขสบาย อย่างไรก็ตามผูท้ ี่เป็ นพ่อ
และแม่ก็ไม่ควรการบีบบังคับและฝื นใจลูกในการเลือกคู่ครอง แม้ว่าคนที่ลูกเลือกนั้นจะมีฐานะไม่
เท่าเทียมกับคนที่ผเู ้ ป็ นพ่อและแม่อยากจะให้ลูกเลือกเพื่อความสุ ขสบายในการใช้ชีวิต นอกจากนี้
บทบาทหน้าที่ที่สาํ คัญของพ่อแม่อีกประการหนึ่งคือการปกป้ องลูกจากสิ่ งไม่ดีท้ งั ปวง
1.1.4 บทบาทหน้ าทีข่ องลูก
บทบาทหน้าที่ ของพ่อแม่คือมอบความรั กและดูแลเอาใจใส่ ลูก ดังนั้น
บทบาทหน้าที่ของผูเ้ ป็ นลูกจึงสมควรที่จะตอบแทนพ่อแม่ดว้ ยการประพฤติตนให้พ่อแม่มีความสุ ข
สมกับที่ท่านได้มอบทุกสิ่ งทุกอย่างให้แก่ลูก จากการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ผูว้ ิจยั พบบทบาทหน้าที่ของลูก ดังนี้
บทบาทของโสภาในพระราชนิ พนธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว เรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทาง แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของลูกที่ประพฤติปฏิบ ัติตนอย่างเหมาะสม
เพื่อให้พ่อแม่มีความสุ ข และแสดงให้เห็ นถึงความกตัญํูกตเวที ซึ่ งเป็ นบทบาทหน้าที่ที่ลูกพึง
กระทําต่อพ่อและแม่ ดังที่หลวงจําเนี ยรวานิ ชและนางจําเนี ยรวานิ ชให้โอกาสโสภาเลือกแต่งงาน
กับนายแม้นหรื อนายเนี ยน แต่โสภาปฏิเสธโอกาสนั้นและบอกหลวงจําเนี ยรวานิชและนางจําเนียร
วานิ ชว่าจะเลือกแต่งงานกับคนที่พ่อแม่เห็นชอบว่า คําตอบของโสภาเช่นนี้ อาจทําตัวเองไม่พบกับ
ความสุ ขในชี วิตการแต่งงานถ้าคนที่ พ่อและแม่เลื อกมาให้น้ ันไม่ใช่ เนื้ อคู่ที่เข้ากันได้ แต่ก็เป็ น
คําตอบที่แฝงไว้ดว้ ยความรัก ความซื่อสัตย์ การเชื่อฟัง และความกตัญํูต่อผูเ้ ป็ นพ่อและแม่
นางจําเนียร

โสภา
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
โสภา

เวลานี้ ลู ก มี อ ายุ ส มควรที่ จ ะออกเหย้า ออกเรื อนไปได้แ ล้ว เวลานี้ มี
ชายหนุ่ ม อยู่ส องคนที่ ป รารถนาจะมาสู่ ข อตัว ของลู ก ... ทั้ง สองคนนี้
คุ ณพ่อกับแม่ ชอบเท่ า ๆ กัน ... แต่ไม่ อยากจะฝ่ าฝื นความพอใจของลูก
เพราะฉะนั้นได้ตกลงกันว่า ยอมให้ลกู เลือกตามใจ
อย่างนั้นหรื อคะคุณแม่
ตามใจลูกทีเดียว
ชายหนุ่มคนหนึ่ง คือ นายแม้น เสลานนท์
อ้อ ! (ก้มหน้า)
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หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร
โสภา

อย่าพูดนํานะแม่ยสี่ ุ่ น !
อีกคนหนึ่งคือนายเนียน เสาวรส
ซึ่ งเป็ นคนเฉลียวฉลาด มรรยาทงาม มีความไหวพริ บ และซึ่ งพ่อต้องขอ
บอกตามจริ งใจว่าพ่อชอบมากทีเดียว
ก็นี่ใครนําล่ะนี่
ฉันไม่ได้นาํ ! เป็ นแต่กล่าวความจริ งเท่านั้น ! (พูดกับโสภา) ลูกได้รู้แล้ว
เช่นนี้ ก็เลือกสิ !
ดิฉันกระดากเต็มที ... เอาเถอะค่ะ สุ ดแท้แต่คุณพ่อคุณแม่จะเห็ นชอบก็
แล้วกัน
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 65-66)

อย่ า งไรก็ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องลู ก ในทางที่ ไ ม่ เ หมาะสมก็ ป รากฏ
เช่ นเดี ยวกัน ดังในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดี ปรากฏการกระทําของลูกที่
ประพฤติตนไม่เหมาะสมจากตัวละครเบ็ตตี ผูเ้ ป็ นลูกสาวของยอน สมิท ซึ่ งหนี ไปกับดิ๊ กซัน
ผูเ้ ป็ นชายหนุ่ มที่ยงั ไม่ได้แต่งงานกัน การกระทําของเบ็ตตีในครั้งนี้ ทาํ ให้ผเู ้ ป็ นพ่อแม่รู้สึกเสี ยใจ
สร้ างความอับอาย และสร้ า งความกังวลให้แ ก่ พวกท่ านเป็ นอย่างมาก ยังเป็ นตัว อย่างในการ
ประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่ของความเป็ นลูกที่ไม่ควรเอาเป็ นแบบอย่างให้แก่พี่น้องและหญิง
สาวทุกคนอีกด้วย นัน่ คือการหนีตามผูช้ ายไปทั้งที่ยงั ไม่ได้แต่งงานกันตามประเพณี
สมิท

นายตํารวจ
สมิท

Better ! Are you still my daughter ? Have you no thought for the
anxiety and sorrow you are causing your mother - - (หันไปพูดกับ
นายตํารวจ ซึ่ งกําลังจะสอดพูด) Don’t interrupt, sir ! - - (พูดกับลูกสาว)
Have you considered what a bad example you are setting to your
sisters by your shameless conduct ? Have you considered - - (พูดกับ
นายตํารวจอีก) I say ! I asked you not to interrupt ! - - - (พูดกับ
ลูกสาว) Think of the consequences of your misconduct !
นี่ แน่ นาย รู้ ไหมว่านายมัวพูดเสี ยเวลาเปล่า ๆ นายนึ กหรื อว่าฉันมี เวลา
ว่างเปล่าสําหรับฟังนายเทศนาโปรดผูร้ ้าย
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 - - - (ชี้ดิ๊กซัน)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 152-153)
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จากการวิ เ คราะห์ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องลู ก ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์
บทละครพูด ชวนหั ว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละคร
สุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศสพบว่ า บทบาทหน้า ที่ ข องลู ก นั้น คื อ การประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นอย่า ง
เหมาะสม เพื่อให้พ่อแม่มีความสุ ข มีความกตัญํูกตเวที ต่อพ่อและแม่ อย่างไรก็ตามบทบาท
หน้าที่ของลูกในทางที่ไม่เหมาะสมก็ปรากฏเช่นเดียวกัน คือการหนีตามชายผูเ้ ป็ นที่รักไปโดยที่ยงั
ไม่ได้แต่งงานกันตามประเพณี ซึ่งเป็ นการกระทําที่ทาํ ให้พอ่ แม่เสี ยใจ
1.2 บทบาทหน้ าทีด่ ้ านสั งคม
บทบาทหน้าที่ดา้ นสังคม คือ การปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆของบุคคลที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันและอาศัยอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เช่น สังคมการดําเนิ นชี วิต สังคมการทํางาน หรื อ
สังคมชุมชน เป็ นต้น บทบาทหน้าที่ดา้ นสังคมที่ปรากฏมีดงั นี้
1.2.1 บทบาทหน้ าทีข่ องเพือ่ น
เพื่อน คือ คนที่ใช้ชีวิตหรื อดําเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมเดียวกับเรา เพื่อนคือผูท้ ี่
คบหากับเราในลักษณะที่เราเป็ นอยู่ เป็ นการคบหากันโดยมีมิตรภาพและความจริ งใจต่อกัน เป็ น
ความสัมพันธ์ที่บริ สุทธิ์ จากการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้ างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส ผูว้ ิจยั พบบทบาท
หน้าที่ของเพื่อน ดังนี้
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ปรากฏ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ผ่านตัวละครนายแม้น เสลานนท์ และนายเนี ยน เสาวรส บทบาท
ของเพื่ อ นที่ ดี ที่ ป รากฏอยู่ใ นพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งนี้ คื อ การมี ค วามซื่ อ สัต ย์แ ละจริ ง ใจต่ อ เพื่ อ น
ไม่กล่าวถึ งเพื่อนในทางไม่ดี ดังบทสนทนาระหว่างหลวงจําเนี ยรวานิ ชกับนายเนี ยน เสาวรส
ที่กล่าวถึ งนายแม้น เสลานนท์ แม้ว่าในขณะนั้นนายเนี ยน เสาวรส และนายแม้น เสลานนท์
จะเป็ นคู่แข่งกันเพราะตามจีบนางสาวโสภา ศังขะวรรณ แต่นายเนี ยน เสาวรส ก็กล่าวถึงเพื่อน
ในทางที่ดี
หลวงจําเนียร
เนียน
หลวงจําเนียร

สบายแล้ว ได้พกั ผ่อนสบายแล้ว เพราะฉะนั้นเป็ นอันจะไปดูน้ าํ ตกได้
ตามที่กาํ หนดไว้เดิม อ้อก็สหายของคุณไปไหนล่ะ
พึ่งออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เองขอรับ
เขาเป็ นคนเก่งพอใช้ พวกผูห้ ญิง ๆ ออกจะชอบเขามากทีเดียว
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เนียน
หลวงจําเนียร

ถ้ายิ่งได้คุน้ เคยมาก ๆ ขึ้นก็จะยิ่งชอบมากขึ้นอีก เป็ นคนที่สุจริ ตจริ ง ๆ !
อ่อนโยน ซื่ อตรง และรู้จกั เสงี่ยมเจียมตัว
ดีมาก !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 38-39)

บทบาทหน้าที่ของเพื่อนที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
พบว่าบทบาทหน้าที่ของเพื่อนนั้น คือการแสดงความซื่ อสัตย์และจริ งใจต่อกัน ไม่พูดจาลับหลัง
ในทางที่ทาํ ให้เพื่อนเสื่ อมเสี ย
1.2.2 บทบาทหน้ าทีข่ องเจ้ านาย
เจ้า นาย คื อ บุ คคลที่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญ ชาหรื อ ผูป้ กครองสถานที่ และคน
ใต้บ ัง คับ บัญ ชาของตน ดัง นั้น เจ้า นายคื อ บุ ค คลที่ อ ยู่ใ นสัง คมการทํา งานเดี ย วกับ เรา จากการ
วิ เ คราะห์ พ ระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรง
สร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ผูว้ ิจยั พบบทบาทหน้าที่ของเจ้านาย ดังนี้
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ ได้มีการแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูเ้ ป็ นเจ้านายคือนายร้อยเอกรัตน์และแบนผูเ้ ป็ นทหารรับใช้อยูต่ ลอด
ทั้งเรื่ อง ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็ นเจ้านายที่ดี ซึ่ งบทบาท
หน้าที่การเป็ นเจ้านายของนายร้ อยเอกรั ตน์คือการเห็ นคุ ณค่าในตัวของแบนซึ่ งเป็ นทหารรั บใช้
มีความเมตตาต่อแบนอย่างจริ งใจ ดังนั้นเมื่อนายร้อยเอกรัตน์ทราบว่าแบนกําลังประสบกับความ
ทุกข์ร้อนเรื่ องแม่ของเขา นายร้ อยเอกรั ตน์จึงตัดสิ นใจที่ จะช่ ว ยเหลื อแบนในทันที การที่ นาย
ร้อยเอกรัตน์แสดงความมีน้ าํ ใจต่อแบนในครั้งนี้ นบั เป็ นการประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่ของการ
เป็ นเจ้านายที่ดีประการหนึ่งจึงทําให้แบนมีความจงรักภักดีต่อนายร้อยเอกรัตน์ไม่เสื่ อมคลาย
แบน
รัตน์
แบน

ผมขอบใจละขอรับ แต่ผมขอถามว่าถ้าผมต้องการอะไรคุณยอมให้ตามใจ
ผมเทียวหรื อ ?
เออ ! ตามใจทุกอย่าง ขอแต่เพียงอย่าให้เอ็งไปเสี ยจากข้าละก็เป็ นแล้วกัน
ถ้าเช่นนั้นก็ดีละขอรับ เวลานี้ แม่ผมป่ วยอยู่ และผมก็ไม่มีเงินพอที่จะใช้
ในการรักษาพยาบาล ---
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รัตน์
แบน
รัตน์
แบน
รัตน์
แบน

ไม่ตอ้ งวิตกอีกต่อไป ข้ารับเป็ นธุ ระเอง ! พาข้าไปเยี่ยมแม่เอ็งหน่อยเถอะ
แล้วข้าจะได้คะเนได้วา่ จะช่วยเหลือได้อย่างไร
คุณใจดีเหลือเกิน จนผมไม่รู้จะตอบอย่างไร
ไม่ ต ้อ งตอบว่ า กระไร ไปเรี ยกรถมาเตรี ย มไว้เ ถอะ เออ แล้ว ก็ อ ้า ย
กล่องลาวใบเล็กนัน่ น่ะ หยิบเตรี ยมไว้ดว้ ย ข้าจะเอาไปให้แม่เอ็ง
อะไรคุณขอรับ !
ไม่ตอ้ งเถียง ! ไม่ใช่ของเข้าอะไรของเอ็ง ไปทําตามคําสั่ง
พุทโธ่ ! ก็คุณใจดีเช่นนี้ไม่ให้ผมรักอย่างไร !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 192)

ตัวละครหลวงรุ กราญรณรงค์จากพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทาง ก็เป็ นอีกตัวละครหนึ่งที่แสดงบทบาทหน้าที่ของผูเ้ ป็ นเจ้านายที่ดี ดังจะเห็น
ได้จากการบอกให้โจ้ผเู ้ ป็ นคนรับใช้ส่งจดหมายถึงตนเมื่อครั้งที่ตนจะเดินทางไปยังเมืองนคร เพื่อ
จะได้ทราบถึงสารทุกข์สุขดิ บของเขา ซึ่ งบทสนทนาในตอนนี้ ได้แสดงให้เห็ นถึงความห่ วงใยที่
หลวงรุ กราญรณรงค์มีต่อโจ้ได้อย่างจริ งใจ ซึ่ งบทบาทหน้าที่ของเจ้านายเช่ นนี้ ทาํ ให้โจ้มีความ
นับถือและเคารพในหลวงรุ กราญรณรงค์เช่นเดียวกัน
รุ กราญ
โจ้

แล้วเขียนหนังสื อไปถึงข้าที่เมืองนครบ้างนะ บอกไปให้ทราบด้วยว่าเอ็ง
อยูเ่ ป็ นสุ ขสบายอยูห่ รื ออย่างไร
ขอรับ คุณเมตตาผมมาก !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 21)

บทบาทหน้าที่ของเจ้านายที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
พบว่าบทบาทหน้าที่ของเจ้านายนั้น คือการการเห็นคุณค่าในตัวของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อคนรับใช้
มีความเมตตาจริ งใจ มีน้ าํ ใจ และมีความห่วงใย ซึ่งเป็ นบทบาทหน้าที่ของเจ้านายที่ควรประพฤติ
1.2.3 บทบาทหน้ าทีข่ องคนรับใช้
คนรับใช้คือผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ตามคําสั่งของเจ้านายหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ดังนั้น
แล้วคนรับใช้จึงเป็ นคนที่อยู่ในสังคมการทํางานเดียวกับเจ้านาย จากการวิเคราะห์พระราชนิ พนธ์
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บทละครพูด ชวนหั ว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส บทบาทหน้าที่ของคนรับใช้ปรากฏ ดังนี้
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น อ้ายเหลือและอ้าย
หลอซึ่ งเป็ นคนรับใช้ในบ้านของหมื่นจําเนี ยร ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของคนรับใช้
ประการแรกคือการรับใช้ผเู ้ ป็ นเจ้านายอย่างเต็มกําลัง ซึ่ งปรากฏในตอนที่อา้ ยเหลือและอ้ายหลอ
ต้องออกตามหาหมอเพื่อมารักษาจินดาตามคําสั่งของหมื่นจําเนี ยร นอกจากการปฏิบตั ิตามหน้าที่
แล้วการแสดงความเห็ นของอ้า ยเหลื อที่ มีต่อเรื่ องการแต่งงานของจิ นดานั้น ยังแสดงให้เ ห็ นถึ ง
แนวคิดตามคํากล่าวที่วา่ “นายดีเป็ นศรี แก่ตวั ” อีกด้วย
อ้ายหลอ
อ้ายเหลือ

เฮ้ย ! อ้ายกันน่ ะออกเบื่อเหลือเกิ นเทียว อ้ายการที่ตอ้ งเที่ยวเดินหาหมอ
ออกรอบบ้านรอบเมืองยังงี้
ก็จะทํายังไงได้ นายท่ านสั่ง อ้ายเรามันเป็ นบ่ าวก็ตอ้ งทําตาม แล้วอี ก
อย่างหนึ่ งถ้าจะว่าไปตามจริ ง เราก็ควรจะต้องอยากให้คุณนายจินดาหาย
เจ็บเหมือนกัน ถ้าการที่แต่งงานน่ะสําเร็ จไปได้ พวกเราก็คงได้รับ
ผลประโยชน์ดว้ ย คุณห่อน่ะเธอใจดีจะตาย ถ้าได้มาเป็ นลูกเขยคุณนายละ
ก็พวกเราก็เรี่ ยมละ ขออะไรขอได้เที ยว ที่ จ ริ งน่ ะคุ ณ จิ นดาก็รั กอยู่ก ะ
คุณเหลี่ยม แต่เดี๋ยวนี้ คุณนายแกไม่ยอมยกให้ กันนึกว่าคงเกี่ยวด้วยเรื่ องนี้
ด้วย คุณนายจินดาถึงได้เจ็บเอาใหญ่โต
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 160)

บทบาทหน้าที่ ของคนรั บใช้ประการที่ สองที่ ปรากฏในพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ นอีกประการหนึ่ง คือการที่คนรับใช้มีความประสงค์ดีต่อผูเ้ ป็ น
เจ้านาย ปรารถนาให้เจ้านายมีความสุ ข ซึ่งพบในบทสนทนาระหว่างหมื่นจําเนียรผูเ้ ป็ นเจ้านายและ
กลิ่นผูเ้ ป็ นคนรั บใช้ซ่ ึ งมีหน้าที่ในการดูแลจินดาที่กล่าวถึงการรักษาจินดาจากโรคประหลาดและ
การแต่งงานของเธอ แม้ถอ้ ยคําของกลิ่นจะตรงไปตรงมาจนเกินไปบ้าง หากแต่ก็แสดงให้เห็นถึง
ความจริ งใจและเล็งเห็นถึงความสุ ขของผูเ้ ป็ นเจ้านายเป็ นสําคัญ
กลิ่น

ดิฉันยังขอยืนยันอยู่นั่นเองว่า ถ้าขึ้นชื่ อว่าเป็ นหมอยาละก็เป็ นรั กษาคุณ
จินดาไม่หายได้เป็ นแน่ ถ้าจะให้หายจริ ง ๆ ละก็หาผัวให้เธอนัน่ แหละเป็ น
หายละ ผูห้ ญิงสาว ๆ น่ะไม่วา่ เจ็บเป็ นอะไร ถ้าพอมีผวั ละเป็ นหายทั้งนั้น
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หมื่นจําเนียร

กลิ่น

หมื่นจําเนียร
กลิ่น

เมื่อมันเกิดมีอนั เป็ นขึ้นอย่างนี้แล้ว ใครเขาจะมาพอใจเป็ นผัว คนที่ไม่ใบ้
มีถมไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่ ง เมื่อก่อนที่แม่จินดาจะเจ็บน่ะ ข้าก็ได้จดั การ
จะให้หล่อนมีผวั อยูแ่ ล้ว หล่อนพอใจหรื อ เปล่าทั้งเรื่ อง หล่อนไม่พอใจ
เลยจนนิดเดียว
แต่ดิฉันได้ยินเขาว่ากันว่าการมี ผวั มีเมี ย ถ้าจะให้ยงั่ ยืนจริ งแล้วก็ ความ
พอใจดีกว่าทรัพย์สินเงินทองมาก ฝ่ ายพ่อแม่ก็คอยแต่จะถามไปแหละว่า
เขามีเงินไหม ถ้ามีเงินแล้วละก็จะเป็ นใช้ได้ ไม่ตอ้ งไต่ตอ้ งถามตัวลูกเอง
เลย ลูกจะพอใจหรื อไม่พอใจก็ช่าง ขอแต่ให้ได้เงินไว้เป็ นแล้วกัน ที่จริ ง
ไม่เห็นใจเด็กมันมัง่ เลย ในโลกนี้ความสุ ขหายากกว่าเงินนะเจ้าคะ แล้วอีก
ประการหนึ่ งดิฉันเคยได้ยินท่านผูใ้ หญ่ท่านกล่าวว่า ปลูกเรื อนให้ตามใจ
ผูอ้ ยู่ ทําอู่ให้ตามใจผูน้ อน
นายเหลี่ยมคนนี้ มนั ไม่ใช่คนที่สมควรกะลูกสาวข้า อะไรจนออกกรอบ
แทบจะต้องขอทานเขากินละ
คุ ณ เหลี่ ย มเธอมี ลุ ง มั่ง มี อ ยู่ค นหนึ่ ง นะเจ้า คะ ดู เ หมื อ นเธอจะเป็ นผูร้ ั บ
มรดกด้วย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 186-187)

พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ปรากฏ
บทบาทหน้าที่ของคนรับใช้ที่มีความประสงค์ดีและห่ วงใยผูเ้ ป็ นเจ้านาย เช่นเดียวกับที่ปรากฏใน
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น ดังในตอนที่หลวงรุ กราญรณรงค์ตอ้ งการ
เดินทางไปยังเมืองนครศรี ธรรมราชด้วยเหตุผลที่วา่ ต้องการตัดขาดตนเองจากแม่นิดผูเ้ ป็ นคนรักและ
เป็ นต้นเหตุแห่ งความเดือดร้อนจากการสร้างหนี้ สินให้แก่ตน ในฐานะของคนรับใช้ โจ้จึงแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเตือนสติหลวงรุ กราญรณรงค์อย่างตรงไปตรงมา แม้รู้ว่าการเตือนของตนนั้นอาจ
ทําให้หลวงรุ กราญรณรงค์ไม่พอใจก็ตามที
รุ กราญ
โจ้
รุ กราญ
โจ้
รุ กราญ

โจ้ เอ็งเข้าใจดีแล้วนะ
ขอรับประทานโทษเถอะขอรับ แต่การที่คุณจะไปครั้งนี้กไ็ ม่เห็นเป็ น
ประโยชน์อะไร
ทําไมวะ
ก็พอกลับมาก็คงจะต้องดีกนั ตามเดิมอีกเท่านั้น
อุวะ !

310

โจ้
รุ กราญ
โจ้

รุ กราญ

โจ้

เพราะฉะนั้น อย่า พรากกัน เสี ย เลยจะดี ก ว่า การกลับ ดี กัน ทุ ก ๆ คราว
คุณมักจะต้องลงทุนมาก ๆ อยู่
แต่ครั้งนี้เป็ นแน่นอนละวะ ! แม่นิดได้ประพฤติตนไม่สมควรที่ขา้ ได้
เมตตากรุ ณามามากมาย
และแท้จริ งก็ได้ทาํ ให้คุณต้องเดือดร้อนเป็ นอันมาก เพราะไปเที่ยว
สุ รุ่ยสุ ร่ายทําหนี้ รุงรังไว้รอบข้าง เมื่อเช้านี้ เองก็มีคนมาทวงหนี้ ถ้าเช่นนี้
คุณลงแจ้งความในหนังสื อพิมพ์เสี ยละก็จะดีเทียวขอรับ
กระทรวงกลาโหมจะขนาบเอาแย่ อีกประการหนึ่ งถ้าถูกหล่อนลงตอบ
เอาบ้างก็จะไม่สู้เข้าที นัก เอาเถอะ เอ็งบอกผัดพวกเจ้าหนี้ ไว้เถอะว่าข้า
กลับมาจะจัดการชําระหนี้ให้เรี ยบร้อย
ขอรับ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 20-21)

บทบาทหน้าที่ของคนรับใช้ที่ดีมิได้จาํ กัดเพียงการประพฤติตนต่อหน้า
เจ้านายเท่านั้น หากยังหมายรวมถึงสิ่ งที่มีความเกี่ยวข้องกับผูเ้ ป็ นเจ้านายไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องราวใดก็
ตาม ดังที่เห็นได้จากบทสนทนาระหว่างนายดิศ ฉมังคิด และแบน ในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ เมื่อดิศต้องการทราบเรื่ องเสื่ อมเสี ยของนายร้อยเอกรัตน์ผเู ้ ป็ นเจ้านายของ
แบนโดยการพยายามติดสิ นบน แต่แบนก็ได้ประพฤติตนตามบทบาทคนรับใช้ที่ดีคือการไม่ยอม
พูดถึงเจ้านายในทางเสื่ อมเสี ย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ งเกิดจากการที่นายร้อยเอกรัตน์ประพฤติตนเป็ นคนดี
และอี กส่ วนหนึ่ งคื อความจงรั กภักดี ของแบนที่ มีต่อนายร้ อยเอกรั ตน์ไม่ว่าต่อหน้าหรื อลับหลัง
ถึงแม้วา่ ดิศจะใช้เงินมาเป็ นสิ่ งล่อใจก็ตามที บทสนทนาในส่ วนนี้ จึงทําให้ประจักษ์ว่าความสัมพันธ์
จากบทบาทของเจ้านายและคนรับใช้ที่ดีมีคุณค่ากว่าทรัพย์สินเงินทองใด ๆ
ดิศ
แบน
ดิศ
แบน
ดิศ
แบน

ฉันชอบนายแกมาก เขาเป็ นคนสนุ ก เฮฮา แต่บางทีจะเป็ นคนฉุ นเฉี ยว
สักหน่อยกระมัง
นายผมหรื อขอรับ ? ใจเย็นราวกับพระ !
ฉันนึ กแล้วทีเดียว ! ข้อที่ฉันชอบในส่ วนตัวนายของแกน่ ะคือรู ปร่ างของ
เขา ดูมีสง่า ดูเป็ นคนเก๋ อยูน่ ะ
ในข้อนั้นเห็นจะไม่แพ้ใครละขอรับ
เห็นจะมีผหู้ ญิงติดแยะละสิ ?
นายผมน่ะหรื อขอรับ ?
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ดิศ
แบน

ก็อย่างนั้นน่ ะสิ ไหนเล่าให้ฉันฟั งบ้างทีหรื อ ถึงเรื่ องผูห้ ญิงที่ นายแกเคย
เกี่ยวข้องด้วย
นายผมน่ะหรื อขอรับเป็ นเจ้าชู้ ? ตรงกันข้ามเทียว พวกนายทหารเขาเรี ยก
นายผมว่าผูห้ ญิงทั้งนั้น ความที่เรี ยบร้อยน่ะ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 210-211)

บทบาทหน้า ที่ ข องคนรั บ ใช้ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด
ชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่ งเศสทําให้เ ห็ น ว่าบทบาทหน้าที่ ของคนรั บใช้น้ ัน คื อการรั บใช้ผูเ้ ป็ นเจ้านายอย่างสุ ด ความ
สามารถ มี ค วามประสงค์ดี แ ละจริ ง ใจต่ อ ผูเ้ ป็ นเจ้า นาย มี ค วามห่ ว งใยปรารถนาให้เ จ้า นายมี
ความสุ ข และไม่วา่ กล่าวเจ้านายในทางที่เสื่ อมเสี ย
1.2.4 บทบาทหน้ าทีข่ องผู้ปกครอง
คํา ว่ า “ผู ้ป กครอง” ในที่ น้ ี หมายถึ ง ผู ้ที่ มี ต ํา แหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการดู แ ล
ปกครองผูอ้ ื่น เพื่อให้ประพฤติปฏิบตั ิในทางที่ถูกต้อง ดังนั้นผูป้ กครองจึงมีฐานะเป็ นหัวหน้าชุมชน
นั่นเอง จากการวิเ คราะห์ พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว ที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส ปรากฏบทบาทหน้าที่ ข อง
ผูป้ กครอง ดังนี้
บทบาทหน้ า ที่ ข องผู ้ป กครองปรากฏผ่ า นตั ว ละครผู ้ใ หญ่ บ ้ า นหง
ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น ผูใ้ หญ่บา้ นหงเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งเป็ น
ตําแหน่งในส่ วนการปกครองสมาชิกในหมู่บา้ น การทําหน้าที่ของผูใ้ หญ่หงในการห้ามปรามและ
ระงับเหตุทะเลาะเบาะแว้งของตาสังและยายมา ซึ่ งเป็ นลูกบ้านนั้น แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่
ของผูป้ กครองได้อย่างชัดเจน
ยายมา
ตา ! ตา ! หยุดที ! โอย ! ช่วยด้วย !
(ผูใ้ หญ่บา้ นหงวิง่ เข้ามา)
ผูใ้ หญ่
เฮ้ย ๆ ! อย่าน่ า ๆ หยุด ก่ อ น พุท โธ่ ห มอนี่ ร ะยํา เสี ย แสนชาติ เ ที ย วนา
อะไรตีเมียได้นี่พอ่ เอ๋ ย
ยายมา
ก็ฉนั อยากให้เขาตีละ แกจะทําไม
ผูใ้ หญ่
ถ้ายังงั้นในส่ วนตัวฉันก็เต็มใจยอมด้วย
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ยายมา
ผูใ้ หญ่

ก็นี่แกเข้ามาเกี่ยวด้วยทําไม ?
ฉันเข้าใจผิดไป หมายว่าแม่มาเรี ยกให้ช่วย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 153)

บทบาทหน้าที่ ของผูป้ กครองที่ ปรากฏในพระราชนิ พนธ์ บทละครพูด
ชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศสพบว่าบทบาทหน้าที่ของผูป้ กครองนั้น คือการสอดส่ องและดูแลความประพฤติของลูกบ้าน
หรื อผูท้ ี่อยูใ่ ต้การปกครอง เมื่อมีเหตุการณ์ในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้น ผูป้ กครองต้องหาวิธีการและเข้าไป
จัดการระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผลการวิเคราะห์แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส ผูว้ ิจยั พบว่ามีบทบาทหน้าที่ของบุคคลหลายสถานภาพ มีท้ งั บทบาทหน้าที่ดา้ นครอบครัว
ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของสามี บทบาทหน้าที่ของภรรยา บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ บทบาทหน้าที่
ของลูก และบทบาทหน้าที่ดา้ นสังคม ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของเพื่อน บทบาทหน้าที่ของเจ้านาย
บทบาทหน้าที่ของคนรับใช้ และบทบาทหน้าที่ของผูป้ กครอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่ องบทบาท
หน้าที่ต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นสะท้อนผ่านบทบาทของตัวละครเป็ นหลัก ซึ่ งปรากฏทั้งบทบาทหน้าที่ที่
แสดงผ่านพฤติกรรมของตัวละครโดยตรง โดยเป็ นบทบาทหน้าที่ที่มีความเหมาะสม ควรนําไป
ประพฤติและปฏิบตั ิ และยังปรากฏการแสดงบทบาทหน้าที่โดยอ้อม กล่าวคือ เป็ นการแสดงให้เห็น
โทษของการไม่ปฏิ บตั ิ ต ามบทบาทหน้าที่ แห่ งตน ซึ่ งทําให้ผูอ้ ่านผูช้ มละครได้ตระหนักว่าเป็ น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และไม่ควรนําไปประพฤติและปฏิบตั ิ
บทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในบทละครพูดชวนหัวจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า นั้น ปรากฏทั้งบทบาทหน้าที่ดา้ นครอบครัวและด้านสังคม
จึงแสดงให้เห็นว่าการปฏิบตั ิตามหน้าที่เป็ นสิ่ งสําคัญและไม่ควรละเลย แม้แต่ในสถาบันที่เล็กที่สุด
คือสถาบันครอบครัว ทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันต่างก็ตอ้ งรู ้บทบาทและหน้าที่แห่ งตนจึงจะ
ทําให้ครอบครัวเกิดความสุ ขสงบ และเมื่อครอบครัวทุกครอบครัวเกิดความสุ ขสงบย่อมก่อให้เกิด
สังคมที่ สุขสงบตามมา สําหรั บบทบาทหน้าที่ ดา้ นสังคมนั้นเป็ นการแสดงให้เห็ นว่าทุกคนที่อยู่
ร่ วมกันในสังคมเดียวกันต่างก็ตอ้ งมีส่วนรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง หากทุกคนตระหนักและ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองได้อย่างถึงพร้อมย่อมทําให้สังคมปราศจากความวุ่นวาย ดังนั้นจึงแสดงให้
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เห็ นว่าแนวคิดเรื่ องบทบาทหน้าที่เป็ นแนวคิดที่สําคัญที่ทุกคนควรปฏิบตั ิตาม ทั้งนี้ ทบาทหน้าที่
ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นจากบทพระราชนิ พนธ์น้ นั ผูอ้ ่านหรื อผูช้ มการแสดงละครจากพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดชวนหัวจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั สามารถนําไปเป็ นข้อคิดหรื อข้อเตือนใจ เพื่อนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้เป็ นอย่างดี
อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นพระราชประสงค์ของพระองค์ใช้ศิลปะการละครเป็ นเครื่ องมือในการอบรม
สัง่ สอนประชาชนในทางหนึ่ง

2. แนวคิดเรื่องคุณธรรมและความประพฤติ
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2556: 263) ความ
ประพฤติ หมายถึง ความเป็ นไปอันเกี่ยวด้วยการกระทําหรื อปฏิบตั ิตน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556:
709) ดังนั้นแล้วแนวคิ ดเรื่ องคุ ณธรรมและความประพฤติ จึงเป็ นแนวคิดเกี่ ยวกับการที่ ตวั ละคร
กระทําหรื อปฏิ บตั ิ ตนไปในทางที่ ดี อันทําให้ผูอ้ ่านผูช้ มละครเห็ นแนวคิดผ่านทั้งความคิด การ
กระทํา บทสนทนาหรื อสถานการณ์ ต่า งๆ ในทางตรงกัน ข้า มแนวคิ ดเรื่ องคุ ณ ธรรมและความ
ประพฤติยงั มีนยั ถึงบุคคลที่ละเลยหรื อขาดการปฏิบตั ิตนอันก่อให้เกิดคุณงามความดี แต่กลับปฏิบตั ิ
ตนไปในทางเสื่ อมที่ ก่อให้เกิ ดโทษกับทั้งตนเองและผูอ้ ื่น ทั้งนี้ แนวคิดเรื่ องคุณธรรมและความ
ประพฤติที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส มีดงั นี้
2.1 ความกตัญญูรู้ คุณ
กตัญํู หมายถึง (ผู)้ รู ้อุปการะที่ท่านทําให้, ผูร้ ู ้คุณท่าน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556:
6) ความกตัญํูรู้คุณเป็ นคุณธรรมและความประพฤติที่เหมาะสมเพราะเป็ นเครื่ องหมายของคนดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือในสังคมไทยที่มกั มีคาํ สอนจากผูใ้ หญ่ว่าให้รู้จกั กตัญํูรู้คุณต่อบุพการี และผูท้ ี่
ช่ วยเหลื อเราในยามที่ เดื อดร้ อน ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ ปรากฏ
คุณธรรมด้านความกตัญํูผา่ นนายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน ที่แสดงความกตัญํูรู้คุณต่อพลทหารแบน
ด้วยการรับมาเป็ นทหารรับใช้ เนื่องจากพลทหารแบนได้ช่วยชีวิตร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน จากการรบ
ที่เชียงแสน
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คุณหญิงเขียว
รัตน์
คุณหญิงเขียว
รัตน์
คุณหญิงเขียว
รัตน์
คุณหญิงเขียว

อะไรไม่มี ก็รบเงี้ยวที่เชียงแสนอย่างไรล่ะ
เป็ นการปราบโจรเล็กน้อยเท่านั้น
แต่พอ่ รัตน์ได้มีบาดเจ็บด้วยไม่ใช่หรื อ ?
นิ ดหน่อยขอรับ เผอิญเป็ นเคราะห์ดีแบนเขาไปช่วยผมทัน หาไม่ก็จะได้มี
ชื่อผมในราชกิจจาแผนกข่าวตาย
แบนอะไร ?
พลทหารแบน คนใช้ของผม ผมได้พาเอามานี่ ดว้ ย ผมรู้สึกว่าเขามีบุญคุณ
แก่ผมมาก เพราะได้ช่วยชีวติ ผม ผมรู้สึกว่าเป็ นเสมือนสหายมากกว่าคนใช้
ก็ควรแล้ว ! เป็ นคนดีมาก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 172-173)

นอกจากนี้ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ ยังปรากฏการ
แสดงความกตัญ ํู รู้ คุ ณ ของพลทหารแบน ที่ นํา เงิ น ค่ า ทํา ขวัญ ที่ ไ ด้รั บ จากนายร้ อ ยเอกรั ต น์
ติกะเสน ไปให้แม่ที่กาํ ลังไม่สบาย
แบน

วิไล
แบน

ขอรับ คุณท่านใจดีเหลือเกิ น ท่านทราบว่าแม่ผมป่ วย ๆ ไข้ ๆ อยู่ ท่าน
อุตส่ าห์ ไปเยี่ยมถึ งบ้าน ให้กล่ องเงิ นใบหนึ่ ง และให้เงิ นอี ก ๒๐๐ บาท
สํา หรั บ ค่ า หมอและค่ า ยา ผมเรี ย นท่ า นแล้ว ว่า มากเกิ น ไป แต่ คุ ณ ท่ า น
ไม่ยอม ท่านว่าต้องทําขวัญให้เพียงพอ
ทําขวัญใคร
ทํา ขวัญ ผมขอรั บ ที แ รกท่ า นจะให้เ งิ น แก่ ผ มเอง แต่ ผ มไม่ รั บ ประทาน
ผมขอให้แ ม่ แทน เพราะแก่ แล้วทํามาหากิ นอะไรเองไม่ ได้ ผมยังมี แรง
รับใช้ท่านได้
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 229)

การแสดงความกตัญ ํู รู้ คุ ณ ในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั วเรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทาง ปรากฏผ่านบทบาทของนางจําเนียรวานิชและนางสาวโสภา ศังขะวรรณ ที่
แสดงความขอบคุณและสํานึกในบุญคุณของนายแม้น เสลานนท์ ที่ได้ช่วยชีวิตหลวงจําเนียรวานิช
จากการตกลงไปในหุบเขา
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โสภา
นางจําเนียร
โสภา
นางจําเนียร

แม้น
นางจําเนียร

โสภา
แม้น

เป็ นเคราะห์ดีจริ ง ๆ ที่เผอิญคุณแม้นเธอไปทัน ... คุณพ่อจะตกลงไปที่ใน
ห้วยอยูแ่ ล้ว !
ที่ ไหน ! ตกลงไปแล้วที เดี ยวแหละค่ะ ... ดิ ฉันเห็ นกลิ้ งหลุน ๆ ราวกับ
ก้อนหิ น ... เลยร้องอึงกันใหญ่ !
เดชะบุญคุณแม้นอยูใ่ กล้ ๆ เธอก็วงิ่ ไปทัน โดดลงไปทันที ...
อย่างใจเย็น กล้าหาญไม่คิดชีวิตทีเดียว ! (หันไปพูดกับแม้น) คุณมีบุญคุณ
มาก เพราะถ้าไม่ได้คุณละก็ ที่ไหนคุณหลวงจะได้ ... จะได้รอดมา ! (เอา
ผ้าเช็ดหน้าซับนํ้าตาสะอื้น เนียนแสดงกิริยาไม่พอใจ)
ที่จริ งไม่ได้มีอนั ตรายอะไร ... คุณอย่าเศร้าโศกไปอีกเลยขอรับ !
(สะอื้ นพลางพูด พลาง) ไม่ ใช่ เศร้ าโศก เป็ นแต่ ส บายใจจนกลั้นนํ้าตา
ไม่ได้ ! (พูดกับผัว) คราวนี้ คุณจะเข็ดการติดเดือยที่รองเท้าหรื อยัง ถ้ารัก
ลูกรักเมียละก็ขอเลิกเดือยเสี ยทีเถอะ
(พูดกับแม้น) ดิฉันก็ตอ้ งขอขอบใจคุณบ้าง และดิฉันจะไม่ลืมบุญคุณเลย
จนตลอดชีวิตทีเดียว !
ฉันปลื้มใจจนมิรู้ที่จะตอบประการใด
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 34)

2.2 ความขยันหมั่นเพียร
ความขยันหมัน่ เพียรเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ ทาํ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าและ
ประสบความสําเร็ จในชีวิต ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา ปรากฏการแสดงให้
เห็นถึงคุณประโยชน์ของความขยันหมัน่ เพียรที่ส่งผลให้สร้างเนื้ อสร้างตัวได้ ผ่านอาคง ซึ่งมีความ
ขยันหมัน่ เพียรในการประกอบอาชีพ ซึ่ งแม้จะเป็ นพ่อค้าที่มิได้มีกิจการที่สาํ คัญใหญ่โตก็ตาม แต่
อาคงก็ รั ก รั ก และภู มิ ใ จในอาชี พ ของตน ทํา ให้ส ามารถตั้ง ตัว ได้แ ละเป็ นผูม้ ี ค วามสุ ข ความ
ขยันหมัน่ เพียรในการประกอบอาชีพ จึงเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จและความสุ ขในชีวิต
คง
รอด
คง

ช่างเถอะพ่อรอด ฉันผ่านมาทางนี้ ก็เลยแวะเข้ามาถามข่าว ฉันจะมานัง่ อยู่
นานไม่ได้ มีธุระ บ่ายสามนาฬิกาเรื อฟื นจะมาถึง
อาละก็ช่างมีธุระไม่หยุดหย่อนเลย ไม่พกั ผ่อนบ้างเลยหรื อ ?
ก็พกั บ้างซิ พ่อรอด แต่ตอ้ งให้เสร็ จธุ ระเสี ยก่อน ที่จริ งฉันมันเคยทํางาน
มาก ๆ เสี ยแล้ว อยูว่ า่ ง ๆ ก็รําคาญขอให้นึกดูเถอะ เมื่อฉันแรกเข้ามา
กรุ งเทพฯ มีอฐั ติดกระเป๋ ามาเฟื้ องสองไพเท่านั้นเอง ถ้าไม่ขยันจริ งๆ แล้ว
จะก่อร่ างสร้างตัวได้ถึงเพียงนี้หรื อ ?
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รอด
คง

ก็ดีแล้วอา ไม่มีใครเถียงว่าอาเก่งมาก แต่เมื่อได้ก่อร้างสร้างตัวขึ้นมาได้
จนถึงเพียงนี้แล้ว ดูกถ็ ึงเวลาที่จะหาความสุ ขบ้างแล้ว
อาก็มีความสุ ขอยูแ่ ล้ว ไม่ลาํ บากอะไร งานมีทาํ อยูต่ ราบไร ก็สบายตราบ
นั้น การที่เป็ นพ่อค้าฟื นไม่เห็นเป็ นของที่น่าอับอายอะไร
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 117-118)

2.3 ความมีสัมมาคารวะ
สัมมาคารวะ หมายถึง ความเคารพนบนอบ เช่น พูดกับผูใ้ หญ่ตอ้ งมีสัมมาคารวะ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1211) ความมีสัมมาคารวะเป็ นคําสอนที่คนในสังคมไทยได้รับการ
ปลูกฝั งมาตั้งแต่วยั เยาว์ เพราะเป็ นการแสดงให้เห็ นว่าเป็ นคนเรี ยบร้อย มีความสุ ภาพอ่อนน้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคื อเด็กต้องแสดงความมี สัมมาคารวะต่อผูใ้ หญ่ ความมี สัมมาคารวะจึ งเป็ น
ความประพฤติที่เหมาะสมเพราะเป็ นการแสดงให้เห็ นคุณค่าของความดี ที่ปรากฏอยู่ในบุคคลที่
ประพฤติเช่นนี้ ทั้งนี้ นายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน ซึ่งเป็ นตัวละครสําคัญในพระราชนิ พนธ์บทละคร
พูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ ได้แสดงให้เห็ นถึงความเป็ นคนมีสัมมาคารวะต่อผูใ้ หญ่ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ที่ควรประพฤติ ดังที่นายร้ อยเอกรัตน์ ติกะเสน ได้ถามวิไลว่าคุณหญิงเขียว ประดิ ษฐราชการ
อยูท่ ี่ใด เพราะร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน จะลาคุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ ตามธรรมเนี ยมไปลา
มาไหว้ อันเป็ นการแสดงความเคารพตามมารยาทของไทย
รัตน์
วิไล
รัตน์
วิไล
รัตน์

(พูดอย่างรักษากิริยา) ขอโทษเถอะหล่อน นี่คุณป้ าอยูไ่ หน ?
ท่านว่าท่านจะไปเขียนหนังสื อ
ฉันจะต้องไปลาท่าน
ไม่ตอ้ งลาก็ได้
ไม่ได้ ประเดี๋ยวท่านจะว่าได้วา่ ไปไม่ลามาไม่ไหว้
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 231)

พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา ปรากฏการแสดงให้เห็นถึงการมี
สัมมาคารวะผ่านตัวละครนายฤกษ์ รตินันทน์ ที่แสดงความมีสัมมาคารวะด้วยการไหว้หมอคํา
วิมะโลสถ และนางปลัง่ วิมะโลสถ ซึ่ งเป็ นพ่อและแม่ของหญิงสาวที่ตนรัก ส่ งผลให้นายฤกษ์
ได้รับความเมตตาและความเอ็นดู
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หมอคํา
ไม่เป็ นไร นี่กถ็ ึงเวลาที่เขาจะมาอยูแ่ ล้ว
(นายฤกษ์ รติ นันทน์ ออกทางซ้าย นายฤกษ์อายุราว ๒๔ มี กิริ ยาเรี ยบร้ อ ยเป็ นผูด้ ี แต่ งตัว
เรี ยบร้อย)
ฤกษ์
(คํานับ) คุณหมอสบายอยูห่ รื อขอรับ (ยกมือไหว้นางปลัง่ ) คุณปลัง่ ผมไหว้
ปลัง่
ไหว้พระเถอะพ่อ (พูดกับสามีเบา ๆ) พูดกับเขานะคุณ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 59)

2.4 ความซื่อสั ตย์ สุจริต
ซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงและจริ งใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 402) ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต คือ การมีความซื่ อตรง มีความสุ จริ ตทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา ปรากฏการแสดงความซื่อสัตย์สุจริ ตผ่านบทบาทของหมอคํา
วิมะโลสถ ที่รักษาคนไข้ดว้ ยความสัตย์จริ งตามจรรยาบรรณของแพทย์
ปลัง่

หมอคํา
ปลัง่

หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา

คือเช่นนี้ เป็ นต้น เมื่ อไรเคราะห์ดีมีคนไข้ให้ตรวจอาการ คุณก็ไปพูดตัด
ประโยชน์ตวั เองเสี ยทุกครั้ง คุณมักพูดเสี ยว่า “ไม่มีอะไรมากมายนัก อีก
สองสามวันก็หาย”
ก็จะไปทําให้คนไข้ตกใจเป็ นประโยชน์อะไร ?
ท่าทางที่คุณวางถ้อยคําที่คุณพูด ทําให้รู้สึกว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรยิ่งไป
กว่ารักษาแผลยุงกัด หรื อรักษาหนังเปื่ อยนิ ดหน่ อยเท่านั้น ดิฉันเคยเห็ น
หมอหลายคน ที่เป็ นคนมีชื่อเสี ยง มีผนู้ ิ ยมมาก เขาประพฤติคนละอย่าง
กับคุณทีเดียว เมื่อไปตรวจอาการคนไข้ เขาไม่ได้ต้ งั ใจไปรักษาให้หาย
ภายในสองวันเป็ นอันขาด เขามักจะบอกทันที่ ว่า “การรั กษาจะต้องกิ น
เวลานาน, นาน มาก” แล้วก็เรี ยกหมออีกคนหนึ่งไปปรึ กษากัน
ก็เป็ นประโยชน์อะไรละ ?
เป็ นการเอื้อเฟื้ อแก่เพื่อนแพทย์ ซึ่ งเขาจะต้องทําตอบแทนเราในวันอื่นน่ะ
ซิ คะ นี่แหละเป็ นวิธีที่จะมีคนมาหามาก ๆ
ฉันทําอย่างนั้นไม่ได้ ตะขิดตะขวงใจนัก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 52-53)

อนึ่งบุคคลที่ประพฤติปฏิบตั ิในทางไม่ซื่อสัตย์หรื อไม่ซื่อตรง ย่อมจะเกิดผลเสี ย
ต่อตนเอง ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง โดยหลวง
จําเนียรวานิชถูกจับเนื่องจากหลบเลี่ยงการเสี ยภาษี
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หลวงจําเนียร
ขุนทุรวาที
หลวงจําเนียร

ขุนทุรวาที
หลวงจําเนียร

เมื่อก่อนจะผ่านด่านภาษีสยาม ผมเอาเหน็บซ่อนไว้ที่เข็มขัดข้างในเสื้ อ
ทําไม
เพราะผมไม่อยากจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมค่าเอาอาวุธมีคมเข้ามาน่ะสิ แต่
เป็ นเคราะห์ร้ายจําเพาะพอเขาตรวจ อ้ายกริ ชเจ้ากรรมก็ตกโป๊ กลงมาเล่ม
หนึ่ง
แล้วอย่างไร
เขาก็จบั ตัวผมตรวจ ได้กริ ชทั้งสามเล่ม ... เลยริ บเอาหมด
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 68)

2.5 การมีวิจารณญาณในการฟัง
การมีวิจารณญาณในการฟั ง คือ การที่ผฟู ้ ังพยายามวิเคราะห์ว่าผูพ้ ูดมีจุดมุ่งหมาย
และกลวิธีการพูดอย่างไร พร้อมกับแยกแยะว่าข้อความส่ วนใดเป็ นข้อเท็จจริ ง ส่ วนใดเป็ นความ
คิดเห็น เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือด้วยเกณฑ์ที่ต่างกันออกไป (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน
อิ่มสําราญ, บรรณาธิ การ, 2548: 84) ในการฟังเรื่ องใด ๆ ก็ตาม ผูฟ้ ังต้องคิดพิจารณาไตร่ ตรองให้
รอบคอบโดยการใช้ปัญญาความรู ้ และเหตุผลประกอบการตัดสิ นใจก่ อนที่ จะเชื่ อ ซึ่ งถื อความ
ประพฤติที่เหมาะควร การมีวิจารณญาณในการฟั งปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว
เรื่ องวิไลเลือกคู่ ผ่านตัวละครคุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ ที่ได้ฟังเรื่ องราวที่นายดิศ ฉมังคิด
ใส่ ร้ายนายร้ อยเอกรั ตน์ ติกะเสน ว่าเป็ นคนเจ้าชู ้ คุณหญิงเขียว ประดิ ษฐราชการ ก็ไม่ได้เชื่ อ
ในทันที แต่ได้ใช้วิจารณญาณในการฟั งด้วยการเรี ยกนายจอน ซึ่ งเป็ นคนรับใช้มาสอบถามความ
ก่อนตัดสิ นใจเชื่อ
คุณหญิงเขียว
จอน
คุณหญิงเขียว
จอน
คุณหญิงเขียว
จอน
คุณหญิงเขียว

นี่ แน่ ะจอน เจ้าก็ได้อยู่กบั ข้ามานานแล้ว และข้าก็ได้เลี้ยงดูอย่างดีไม่ใช่
หรื อ ?
ขอรับ
ถ้าเช่นนั้นข้าจะถามอะไรขอให้ตอบจริ ง ๆ หน่อย เมื่อวานซื นนี้ เจ้าได้เห็น
คุณรัตน์ออกไปจากบ้านนี้พร้อมกับแบนหรื อ ?
ขอรับ
แบนถืออะไรไปด้วยหรื อเปล่า ?
เห็นนายแบนถือกล่องลาวเงินห่อผ้าไปด้วยขอรับ
ดูท่าทางเขาซ่อนเอาไปหรื อ ?
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จอน
คุณหญิงเขียว
จอน
ดิศ
คุณหญิงเขียว

เมื่อเขาเห็นผมแลดูเขาก็เอาผ้าปิ ดกล่องให้มิดขอรับ
ได้ยนิ เขาพูดกันว่ากระไรบ้างหรื อเปล่า ?
ได้ยินคุณรัตน์ว่า “นี่ พอเห็ นกล่องนี่ เข้าคงกะกิ๊ วก้าวใหญ่ละสิ นะ !” แล้ว
นายแบนหัวเราะและตอบว่า “คุณใจดีเหลือเกิน !”
พอละกระมังขอรับ คุณหญิง
พอแล้ว ! - - - ไปเถอะจอน (จอนเข้าโรงทางซ้าย)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 221-222)

2.6 ความประหยัดมัธยัสถ์
ประหยัด หมายถึง ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 713)
มัธยัสถ์ หมายถึง ใช้จ่ายอย่างประหยัด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 898) ดังนั้นความประหยัด
มัธยัสถ์ คือ การรู ้จกั ออมเงินและรู ้จกั ใช้จ่ายเฉพาะสิ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับการดําเนิ นชีวิต ในพระราช
นิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ ปรากฏความประหยัดมัธยัสถ์อนั เป็ นความประพฤติที่
เหมาะสม ผ่านบทสนทนาของนายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน ที่กล่าวถึงว่าตนเองได้เก็บหอมรอมริ บ
เงินเดือนได้จาํ นวนหนึ่ ง เพราะในระหว่างรับราชการนั้นตนเองใช้เงินอย่างประหยัด และวางแผน
ด้านการเงินไว้วา่ ว่าจะนําเงินที่เก็บไว้น้ นั ฝากธนาคารและฝากไว้กบั คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ
ผูเ้ ป็ นป้ า
คุณหญิงเขียว
รัตน์

คุณหญิงเขียว
รัตน์
คุณหญิงเขียว
รัตน์

พ่อรัตน์เห็นจะยินดีละสิ ที่ได้ยา้ ยกลับมารับราชการในกรุ งเสี ยทีหนึ่ง
ขอรับ ได้กลับเข้ามาเสี ยทีกด็ ี ! ไม่อย่างนั้นจะหูป่าตาเถื่อนนัก อีกประการ
หนึ่ งผมก็คิดถึงบ้านจะได้มาอยูบ่ า้ นเสี ยสักทีหนึ่ ง ที่จริ งอยูห่ ัวเมืองก็ดีไป
อย่างหนึ่ ง ที่ใช้เงิ นไม่ใคร่ เปลือง ผมจึ งอุตส่ าห์เก็บเงิ นเดื อนไว้ได้ถึงพัน
สองร้อย - - ใช้เสี ยหกเดือนก็คงหมด ! ป้ ารู้ดอก คนหนุ่ม ๆ น่ะ - - ผมก็ได้คิดหน้าคิดหลังตลอดแล้วนะขอรับ และผมได้ตกลงใจว่า - ว่าอย่างไรพ่อรัตน์ ?
ว่าผมจะนําเงินที่เก็บไว้ได้น้ ี ฝากคลังออมสิ นเสี ยทีเดียว ส่ วนเงินเดือนที่ผม
จะได้รับผมจะนํามาฝากคุณป้ าไว้ทุก ๆ เดือนและจะขอรับไปใช้แต่จาํ เพาะ
วันหนึ่ง ๆ เท่านั้น
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 167)
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บุคคลใดหากไม่รู้จกั ประหยัดมัธยัสถ์ ไม่รู้จกั ออมเงิน และไม่รู้จกั วางแผนการใช้
จ่ายก็จะเกิดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต ซึ่งส่ งผลเสี ยต่อตนเองและครอบครัว ดังที่ปรากฏในพระ
ราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น ที่ยายมาได้ต่อว่าตาสังว่าเป็ นคนขี้เกียจ ไม่รู้จกั ทํา
มาหากิน และใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่ มเฟื อยโดยเฉพาะกับเหล้า ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ไม่มีประโยชน์ จนเป็ นเหตุ
ให้ไม่มีเงินมาจุนเจือครอบครัว
ยายมา

ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง

ถ้าข้าไม่ได้ผวั เสี ยเลยก็ยงั จะดีกว่า นี่ อะไรมี ผวั กะเขาคนหนึ่ งก็ออกเป็ น
ปานนี้ ขี้เกี ยจสันหลังยาว งานการไม่รู้จกั ทํา กิ นแต่ขา้ วเปลืองเปล่า ๆ
จนจะหมดยุง้ หมดฉาง
แกนี่แหละตอแหลจริ ง ๆ เทียว
ตอแหลยังไง
แกว่าข้ากินแต่ขา้ ว
ก็หรื อไม่จริ งล่ะ
ไม่จริ ง เหล้าข้าก็กิน
แล้วสมบัติพสั ถานอะไรที่เป็ นของในบ้านมีอยูเ่ ท่าไร แกก็เก็บขายเสี ยทีละ
สิ่ งสองสิ่ ง สําหรับจะเอาเงินไปเล่นกะไปซื้ อเหล้ากิน จนเรื อนเตียนแล้วนี่
เตียนก็ดีไปน่ะซิ ไม่ตอ้ งกวาดบ่อย ๆ
จนชั้นที่นอนหมอนมุง้ ก็แทบหมด
ก็ยง่ิ ดี นอนไม่สบายจะได้ตื่นเช้า ๆ
อ้ายแกน่ะมันก็ดีแต่เล่นกะกินเหล้าน่ะแหละ ตั้งแต่เช้าชัว่ เย็น
ก็ดีซิ ข้าสบายของข้ายังงั้นนี่
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 147-149)

นอกจากนี้ ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา ยังปรากฏการใช้จ่าย
โดยไม่คาํ นึ งถึงฐานะของตนเอง จนเป็ นเหตุให้ครอบครัวเดือดร้อนโดยไม่จาํ เป็ น อันเป็ นผลจาก
การโกหกหลอกลวงเรื่ องฐานะทางการเงินของครอบครัวว่ามัง่ คัง่ รํ่ารวย ดังที่นายรอด รตินนั ทน์
และนางผ่อง รตินนั ทน์ ปรึ กษาเรื่ องค่าใช้จ่ายที่เกินความจําเป็ นอันเป็ นเหตุมาจากการตบตาเรื่ อง
ฐานะของครอบครัว
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รอด

ผ่อง
รอด

ผ่อง
รอด
ผ่อง
รอด
ผ่อง
รอด

ตั้งแต่ไปรู้จกั กับหมอคําเข้าแล้ว ต้องใช้เงินเปลืองกว่าที่เคยมาแต่ก่อน ๆ
มาก เมื่อก่อนนี้ ไปไหนขึ้ นรถรางก็พอ - - - หรื ออย่างดี ก็เช่ ารถม้าชัว่ วัน
หนึ่งเดี๋ยวนี้ตอ้ งเช่ารถยนต์ไว้ใช้คนั หนึ่ ง
ที่จริ งก็ไม่ควรเสี ยดาย เราต้องช่วยกูห้ น้าลูกชายเราหน่อย
ถูกแล้ว - - เมื่อวานซื นนี้ เมื่อเขามีงานเก็บเงินให้สภากาชาด สัมพันธมิตร
พ่อเตรี ยมไว้วา่ จะซื้ อที่นง่ั เก้าอี้ปลีก แม่เจ้าเขาก็บอกว่าต้องซื้ อบ๊อกซ์
เพราะพวกหมอคําเขาจะไปนั่งบ๊อกซ์ เลยโดนเข้าถึง ๓๐ บาท – ไปสอง
คราว ๖๐ บาท อยูข่ า้ งจะหนักมืออยูห่ น่อย
เป็ นการกุศล ไม่เห็นน่าเสี ยดายเงินเลย
จริ ง แต่สําหรั บไปฟั งร้ องเพลงหรื อดูละครที่ ไ ม่เข้าใจภาษา ครั้ งละ ๓๐
บาท ออกจะเป็ นอยูน่ ะหล่อน
ก็คุณอยากไม่เข้าใจทําไมล่ะ ?
ก็หล่อนเข้าใจหรื อ ? หล่อนก็คอยแต่ผสมตบมือไปกับคนอื่นเท่านั้น
สําหรับให้คนอื่น ๆ สําคัญว่าเข้าใจ
ดิฉนั ตบมือชอบเพลงของเขาไม่ได้หรื อ ?
ถ้าเช่นนั้นในเวลาเขาร้องหล่อนหลับตาทําไม ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 112-113)

2.7 การควบคุมอารมณ์
การควบคุมอารมณ์ คือ การรู ้จกั วิธีการระงับความโกรธและความฉุนเฉียวที่เกิดขึ้น
ในจิตใจ การรู ้จกั ควบคุมอารมณ์เป็ นคุณสมบัติที่ดีประการหนึ่ง เพราะเป็ นการแสดงให้เห็นว่าเป็ น
คนที่รู้จกั อดทนอดกลั้น ซึ่ งผูท้ ี่ปฏิบตั ิเช่นนี้ ได้ มักจะได้รับการชื่นชมจากบุคคลรอบข้าง ทั้งนี้ การ
ควบคุมอารมณ์ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ ผ่านตัวละครร้อยเอก
รัตน์ ติกะเสน ที่เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะนิ สัยอารมณ์ร้อนและฉุ นเฉี ยวง่าย ซึ่ งนายดิศ ฉมังคิด
รู ้ถึงข้อบกพร่ องเรื่ องนี้ จึงพยายามพูดจายัว่ ยุให้นายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน บันดาลโทสะต่อหน้า
คนอื่น แต่ดว้ ยความช่วยเหลือของวิไลด้วยการสั่นกระดิ่งเพื่อเป็ นสัญญาณบอกให้ระงับความโกรธ
นายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน จึงไม่แสดงอาการหุ นหันพลันแล่นให้เห็นและส่ งผลให้คุณหญิงเขียว
ประดิษฐราชการ ชื่นชมนายร้อยเอกรัตน์วา่ เป็ นคนที่มีความอดกลั้น

322

รัตน์

วิไล
ดิศ
รัตน์
ดิศ

วิไล
ดิศ
รัตน์
ดิศ
คุณหญิงเขียว

(โกรธ) พูดอัปมงคลต่ าง ๆ พอแล้ว ไม่ เห็ นมี อ ะไรนอกจากมานั่งด่ า !
ขอให้เลือกเอาว่าจะเดิ นออกไปทางประตูดี ๆ หรื อจะไปทางหน้าต่าง ?
(ลุ ก เดิ น ไปทางดิ ศ ) ถ้าจะไปทางหน้า ต่ า งก็จ ะได้ - - - (วิไ ลสั่ นกระดิ่ ง
จอนออกมาทางซ้าย รัตน์ชะงัก แล้วหัวเราะก้าก ๆ แล้วคํานับดิศและพูด
อย่างอ่อนหวาน) คุณรอบคอบดีมากผมขอบใจ !
ขอนํ้าชาถ้วยเถอะ จอน (จอนเข้าโรงไปเอานํ้าชาอีกถ้วยหนึ่ง)
(พูดกับคนดู อย่างประหลาดใจ) เอ๊ะ ! นี่อย่างไรกัน ?
ผมฟังคุณละก็เพลินจริ ง ๆ ! (ไปนัง่ เรี ยบร้อย และหันไปพูดกับคนดู) เข้าใจ
แล้ว ตาครู จะยัว่ ให้ฉุนเท่านั้นเอง ! (นัง่ ยิม้ เรื่ อย)
(พูดเป็ นเชิ งปลอบวิไล) ฉันสงสารหล่อนจริ ง ๆ ! หวังใจว่าหล่อนจะไม่
ต้องเสี ยใจภายในเร็ ววันนัก (ดูรัตน์และพูดกับคนดู) ยิ้มเรื่ อย พิลึก ! (พูด
กับวิไล) การมีผวั ผิดเป็ นความทุกข์อย่างร้ายกาจสําหรับหญิงสาว
เอ๊ะ ! คุณครู นี่อย่างไร ?
ฉันได้เคยเห็ นมานักกว่านักแล้ว เห็ นหญิ งที่ มีผวั ผิดต้องนั่งเอานํ้าตาเช็ด
หัวเข่า ! เพราะหลงรักผูช้ ายชาติชวั่ ที่ไม่ควรจะเรี ยกว่ามนุษย์ !
ดีมาก ! (ยิม้ เรื่ อย)
(พูดกับคนดู) ไม่ยกั ฉุน ! พิลึก !
(พูดกับคนดู) พ่อรัตน์ช่างอดกลั้นได้มากจริ ง ๆ !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 239-241)

อนึ่ งบุคคลใดหากไม่รู้จกั ควบคุมอารมณ์ตนเอง ย่อมเกิดผลเสี ยต่อตนเองและได้
รั บ คํา ตํา หนิ ติ เ ตี ย นจากคนรอบข้า ง ดัง ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ ง
คดีสาคัญ ที่ตาสังทะเลาะกับยายมาและไม่รู้จกั ระงับโทสะของตน จนเผลอทําร้ายร่ างกายยายมา
ซึ่ งส่ งผลให้ตาสังถูก ผูใ้ หญ่หงมองว่าเป็ นคนเลว และเป็ นสาเหตุให้ยายมาผูกใจเจ็บจนหาทาง
แก้แค้นภายหลัง
ผูใ้ หญ่
ยายมา
ตาสัง
ยายมา

เฮ้ย ๆ ! อย่าน่ า ๆ หยุด ก่ อ น พุท โธ่ ห มอนี่ ร ะยํา เสี ย แสนชาติ เ ที ย วนา
อะไรตีเมียได้นี่พอ่ เอ๋ ย
นี่จะทํายังไงถึงจะให้แกคิดกลับตัวได้เสี ยสักที
นี่แน่ะยาย แกก็รู้อยูแ่ ล้วว่าข้าน่ะเป็ นคนกลั้นโทโสไม่ค่อยจะได้ แล้วก็ถึง
ยังไง ๆ แขนข้ายังมีกาํ ลังพอที่จะเล่นงานแกได้เจ็บ ๆ นะ
ไม่ตอ้ งขู่ ข้าไม่ได้หวาดเสี ยวเลย
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อ้ายหวาดนะยังไม่รู้ แต่เสี ยวนะอาจจะเป็ นไปได้ บางทีจะถึงเจ็บก็ได้
เออ ! เออ ! ข้าไม่กลัวแกหรอก
เอ๋ ! อีนางนี่ประเดี๋ยวนี้แหละ
แหม ๆ น่ากลัวจริ ง ฮะ ๆ ฮะ ๆ !
ประเดี๋ยวนี้ได้ตบหน้าหัน
อ้ายขี้เมา !
เอ๋ ! อีนี่กาํ เริ บใหญ่เสี ยแล้ว
อ้ายขี้เกียจ !
ตายนะ ! ตายนะ ! (ยายมากลับด่าใหญ่ ตาสังออกเคือง ไปฉวยไม้ออกมา
ตียายมา)
โอย ! โอย ! ช่วยด้วย !
ยังงี้แหละมันถึงจะพอใจแก (ตีอีก)
ตา ! ตา ! หยุดที ! โอย ! ช่วยด้วย !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 151-153)

นอกจากนี้ การไม่รู้จกั ควบคุมอารมณ์ยงั ปรากฏให้เห็นในพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ โดยจีนเก๊าไม่พอใจที่นายกูบมาสร้างความเดือดร้อนในร้านของตน จีน
เก๊าจึงผลักนายกูบเพื่อให้ออกไปจากร้าน นายกูบโมโหจึงต่อยจีนเก๊า ซึ่ งส่ งผลให้จีนเก๊าฟ้ องร้อง
เรี ยกค่าทําขวัญจากนายกูบจนถึงขั้นต้องขึ้นศาล
เก๊า

โลละ
เก๊า

อย่างนี้ขอลับ ผมจิทงทางอย่างไลไล่ กิผมก็วา่ กะอากูบว่าให้อีไปกิงกาแฟ
ที่อื่งเถอะ ขืงมากิ งที่อว๊ั อีก อัว๊ จะฉิ บหายตายหอง กิผมก็ไปจับบ่าอากูบ
แล้วอากูบก็โกธ อีวา่ อีไม่ไป—ไม่ไป อีติโกงเอ็ดติโลลัน่ ติหลาก กิผมไล่
อีไป อีกเ็ ลยเอากําปั้งตุย๊ เป้ งเก้วตาพอมแพม !
เมื่อจําเลยตุย๊ —เอ๊ย—ต่อยแกน่ะ มีใครเห็นบ้างหรื อเปล่า ?
ป่ าวขอลับ (เฉลียวหัวเราะ) ลื้อหัวเราะทําไล ? ใคจิเห็งอีตุ๊ยไล่ เพาะอีทาํ
คงไปหมกเลี้ยวนี่นอ !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 190-191)

การไม่รู้จกั ควบคุมอารมณ์ยงั ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทาง ผ่านตัวละครหลวงจําเนี ยรวานิ ชที่ทะเลาะกับพนักงานด่านภาษีเพราะถูกจับ
ได้วา่ พยายามจะนํากริ ชเข้ามาในประเทศด้วยเลี่ยงการเสี ยภาษี หลวงจําเนียรวานิชได้ต่อว่าพนักงาน
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ด่านภาษีดว้ ยถ้อยคําที่หยาบคายและผลักอกพนักงานด่านภาษี ทั้ง ๆ ที่ตนเองนั้นเป็ นฝ่ ายกระทํา
ความผิด พนักงานด่านภาษีจึงฟ้ องร้องต่อศาลข้อหาทําร้ายร่ างกาย ผลเสี ยของการไม่รู้จกั ระงับ
โทสะของหลวงจําเนี ยรวานิ ชในครั้งนี้ ทําให้หลวงจําเนี ยรวานิ ชเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและอาจจะต้อง
ติดคุกถึงสามเดือน
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร
แม้น

ขุนทุรวาที
หลวงจําเนียร
ขุนทุรวาที
คนอื่น ๆ
หลวงจําเนียร

หนังสื ออะไรคะ
หนังสื อส่ ง คําฟ้ องของกรมอัยการหาว่าฉันทําร้ายเจ้าพนักงานในเวลาทํา
การตามหน้าที่ และหมายให้ไปแก้คดีที่ศาลโปริ สภา
เรื่ องอะไรกันขอรับหลวงจําเนียร : ฉันได้เกิดมีปากเสี ยงกันขึ้นกับเจ้า
พนักงานด่านภาษีที่พรมแดนต่อแดนเมืองไทรกับสงขลา เขาจับกริ ชที่ฉัน
เอาเข้ามา จากเมื องไทร ... ฉันดาลโทสะขึ้นมาก็ได้กล่าวคําหยาบ เรี ยก
พนักงานภาษี ว่า อ้ายคนอัปรี ย ์ กากมนุ ษย์ ! แล้วเถียงกันไปเถียงกันมา
ฉันก็ผลักเอาเขานิดเดียวเท่านั้น
ไม่ได้การนะขอรับ ออกจะร้ายแรงมาก
เอ๊ะ ! อย่างไรกัน
ประทุษร้ายเจ้าพนักงานในเวลาที่กระทําการตามหน้าที่ อาจจะต้องมีโทษ
จําถึงสามเดือน
ตายจริ ง !
ตะรางเทียวหรื อ พุทโธ่ ! เสี ยแรงได้รักษาชื่อเสี ยงดี ไม่มีด่างพร้อยมาจน
อายุถึงห้าสิ บแล้ว จะต้องไปติดตะรางเพราะดาลโทสะครู่ เดียวเท่านั้น !
(ก้มหน้า)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 72-73)

2.8 การขอโทษและการให้ อภัย
ขอโทษ หมายถึง ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็ นคําสุ ภาพเมื่อรู ้ สึกว่าจะล่วงเกิ นผูอ้ ื่น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 177) ให้อภัย หมายถึง ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ (ราชบัณฑิตยสถาน,2556:
1358) การขอโทษและการให้อภัยเป็ นมารยาทอันดี งามที่เกิ ดขึ้นกับตัวผูก้ ระทํา และเป็ นความ
ประพฤติ ที่บุคคลทัว่ ไปนั้นยกย่องชื่ นชม ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ
ปรากฏการแสดงการขอโทษจากตัวละครตาสั งที่ กล่าวขอโทษยายมา เนื่ องจากตาสังได้ทาํ ร้ าย
ร่ างกายยายมาเพราะบันดาลโทสะ ซึ่ งเป็ นความประพฤติที่เหมาะสม แม้ว่าต่อมายายมาจะหาทาง
แก้แค้นเพราะผูกใจเจ็บ แต่ยายมาก็มาแสดงการขอโทษตาสังเช่นเดียวกันในภายหลัง

325

ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง
ยายมา
ตาสัง

อะไรจะโกรธขึ้งกันไปถึงไหนเทียว ?
ไม่รู้
เถอะน่า ! ดีกนั เสี ยดีกว่า
ไม่ดี ข้ายังอยากโกรธอยูน่ ี่
ฮ้าย ! อะไรยังงั้น
ยังงั้นซิ จะทําไมข้าล่ะ ?
โธ่ ! แม่มา
ไม่ยอม แกทํากะข้าน่ะมันเหลือเกินนัก
เอ้า ๆ เอาเถอะฉันขอโทษหล่อนละ แม่มาจ๋ าขอโทษทีเถอะ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 157-158)

การขอโทษและการให้อภัยยังปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครเรื่ องวิไลเลือกคู่
โดยนายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน ได้กล่าวขอโทษพลทหารแบน เนื่องจากนายร้อยเอกรัตน์โมโหจน
เตะพลทหารแบน ซึ่ งพลทหารแบนก็ให้อภัยนายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน เพราะนายร้อยเอกรัตน์
ติกะเสน ได้ให้ค่าทําขวัญพลทหารแบน เพื่อนําไปรักษาอาการป่ วยของแม่ ทั้งนี้ การขอโทษและ
การให้อภัยครั้งนี้ยงั แสดงทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของบุคคลทั้งสองด้วย
รัตน์

ตายจริ ง ! ตีนไวไปนิ ดหนึ่ ง - - - ไปเตะอ้ายแบนเข้า ! ไม่พอที่เลย ! แต่
กําลังฉุน มันพูด รี ๆ ขวาง ๆ ตีนก็ลดั ไปโดยไม่ทนั รู้ตวั ! ชัว่ จริ ง ๆ เรานี่ไม่
ควรจะไปทํามันเลย เสี ยแรงมันรักเราเป็ นหนักหนา
(แบนออกมาทางประตูขวา ท่าทางเสี ยใจ)
แบน
คุณขอรับ - - รัตน์
แบน - - - นี่แน่เพื่อนเอ๋ ย - - แบน
พุทโธ่ ๆ ! ผมอยู่กบั คุณมาก็ชา้ นานแล้ว ไม่เคยถูกเช่นนี้ เลย ! อย่างมากก็
เพียงแต่ถกู โขกหัวเท่านั้น
รัตน์
นี่แน่แบน ข้าเสี ยใจจริ ง ๆ - - - และขอโทษเถอะ ! พอไหม ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 191)

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง หลวงจําเนียรวานิช
ได้กล่าวขอโทษที่ ได้ไปเขี ยนถ้อยคําต่อว่าหลวงรุ กราญรณรงค์ในสมุดเยี่ยมชมที่ บา้ นพักตําบล
กะโรม และเขียนจดหมายไปบอกผูร้ ักษาที่พกั เพื่อให้ลบถ้อยคําเหล่านั้นออก ซึ่ งหลวงรุ กราญ
รณรงค์กใ็ ห้อภัย

326

รุ กราญ
หลวงจําเนียร
รุ กราญ
หลวงจําเนียร
รุ กราญ
หลวงจําเนียร
รุ กราญ
หลวงจําเนียร
รุ กราญ
หลวงจําเนียร
รุ กราญ
จัน

(เสี ยงดัง) ผมขอถามว่า เป็ นคําแสดงความเสี ยใจหรื อขอโทษ
(อ้อมแอ้ม) ก็ ... ก็ ... ทั้งสองประการและขอรับ
ขอให้คุณเข้าใจว่า คุณได้ไปเขียนประจานไว้โทนโท่ในสมุดที่กะโรมว่า
หลวงรุ กราญเป็ นคนทะลึ่งบ้อง
ผมถอนคํา ! ถอนทีเดียวคุณหลวง
ก็ถอนแต่ที่นี่น่ะสิ ส่ วนในสมุดที่กะโรมจะว่าอย่างไรกัน !
ผมรับรองว่าจะมีจดหมายไปถึงผูร้ ักษาที่พกั ให้จดั การขูดถ้อยคํานั้นเสี ย
ต้องขูดทั้งสองบรรทัดนะ
ขอรับ ทั้งสองบรรทัด
ถ้าเช่นนั้นผมก็พอใจ (ยิม้ และจับมือกับหลวงจําเนียร) เอาเป็ นอโหสิ กนั นะ
ขอรับ
ยินดีทีเดียว !
ผมลาที (เข้าโรงทางประตูขวา)
(ไหว้) ผมยินดีที่เป็ นการปรองดองกันไปแล้ว
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 98)

นอกจากนี้ การขอโทษและการให้อภัยยังปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง อีกตอนหนึ่ ง โดยนายเนี ยน เสารส ได้กล่าวขอโทษหลวง
จําเนี ยรวานิ ช หลังจากถูกจับได้ว่าใช้อุบายหลอกหลวงจําเนี ยรวานิ ชและแอบต่อว่าหลวงจําเนี ยร
วานิ ชลับหลัง ทั้งนี้ นายเนี ยน เสาวรส ก็แสดงความสํานึ กผิดและกล่าวขอโทษต่อหลวงจําเนี ยร
วานิช ซึ่งหลวงจําเนียรวานิชก็ให้อภัย
หลวงจําเนียร

เนียน
หลวงจําเนียร

เออ พ่อเนี ยน ฉันต้องขอบใจ ในการที่แกคิดไว้วา่ จะเขียนรู ปภูเขาเล็ก ๆ
และหลวงจําเนียรให้ตวั เบ้อเร่ อ เสี ยค่าจ้างเขาเท่าไรขอให้บอกให้ฉนั
ทราบด้วย จะได้ส่งเงินไปใช้ให้ แล้วส่ งรู ปนัน่ มาให้ฉันนะ ฉันจะเอาไว้
เป็ นเครื่ องเตือนสติตวั ฉันเองไม่ให้ลืมว่าตัวของฉันเป็ นคนโง่แกมบอและ
เป็ นคนหยิง่ ที่สุดในกรุ งสยาม !
ผมขออภัยเสี ยทีเถอะขอรับ ! ผมพลาดไปแล้ว อย่ากระทืบซํ้าอีกเลย
พลาดจริ ง ๆ หรื อ หรื อจะแกล้งทําพลาดอย่างเช่ นที่ กะโรมอี ก เสี ยใจ
จริ ง ๆ หรื อเป็ นอุบายอะไรอีก
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เนียน
หลวงจําเนียร

ไม่ใช่อุบายขอรับ เสี ยใจจริ ง ๆ ผมขออภัยและขอลา ผมขอรับรองด้วยว่า
เรื่ องราวทั้งปวงผมจะไม่ให้แพร่ หลายไปเลย
ขอบใจ ! ขอบใจ !
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 109-110)

2.9 ความไม่ รักนวลสงวนตัว
ความไม่รักนวลสงวนตัวเป็ นความประพฤติของหญิงสาวที่ไม่เหมาะสม เพราะ
เป็ นการทําให้ตนเองและครอบครัวเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ความประพฤติเช่นนี้ปรากฏในพระราชนิพนธ์
บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น ที่จินดาได้หลบหนี ไปกับนายเหลี่ยม เพราะหมื่นจําเนี ยรไม่
ยอมให้จินดาแต่งงานกับนายเหลี่ยม เนื่องจากเห็นว่านายเหลี่ยมนั้นยากจน
อ้ายหลอ
หมื่นจําเนียร
อ้ายหลอ
หมื่นจําเนียร
อ้ายหลอ
หมื่นจําเนียร

คุณจินดาขอรับ เปิ ดไปแล้ว
หา ? อะไรเปิ ดไปไหน ?
ไปไหนผมจะไปทราบหรื อขอรับ ไปกะนายเหลี่ยมน่ะซิ ขอรับ
อ๊ะ ! แน่หรื อ ?
แน่ซิขอรับ ก็นายเหลี่ยมมันปลอมตัวเป็ นแขกลูกศิษย์พอ่ หมอนัน่ ยังไงล่ะ
ขอรับ
(ตบอก) ตาย ๆ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 252-253)

นอกจากนี้ ความไม่ รั ก นวลสงวนตัว ยัง ปรากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด
ชวนหัวเรื่ องล่ ามดี ที่เบ็ตตี สมิท ได้ตดั สิ นใจหนี มากับริ ชาร์ ด ดิ๊กซัน เพราะยอน สมิท ไม่ยอม
ให้เบ็ตตี สมิท ได้แต่งงานกับชายที่ตนรัก เพราะยอน สมิท เห็นว่าริ ชาร์ ด ดิ๊กซัน มีฐานะที่ไม่
มัน่ คงและไม่สามารถดูแลเบ็ตตีได้
เบ็ตตี
ดิ๊กซัน
เบ็ตตี
ดิ๊กซัน

คุณพี่ (หัวเราะ) ฉันออกกระดาก ! ถ้าเราได้แต่งงานกันเสี ยก่อนก็จะดี เรา
พากันหนีมาเช่นนี้ ดูไม่สมควรเลย
จะเป็ นอะไรไปหล่อน ! แล้วเราพากันไปหากงสุ ลให้เขาแต่งงานให้เราก็
แล้วกัน แต่ถา้ เราไม่พากันมาเสี ยเช่นนี้ พ่อหล่อนก็คงไม่ตกลงเป็ นแน่
ก็ถา้ หากนายห้างของเธอตกลง—How do you say “make you a partner ?”
ให้ถือหุน้
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เบ็ตตี
ดิ๊กซัน

ให้ถือหุน้ —นัน่ แหละพ่อก็ยอมให้ฉนั แต่งงานกับเธอ
ฉันรู้แล้ว แต่นายห้างขอผัดไว้ เขาว่าให้รออีก ๓ เดือน พ่อหล่อนก็
อยากจะให้ฉนั รอจนกว่าจะได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ เราจึงต้องพากันมาอย่างนี้
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 128)

2.10 การใช้ คาพูด
การพูดเป็ นการสื่ อสารที่บ่งบอกถึงลักษณะของผูพ้ ดู ได้อย่างชัดเจน การพูดโดยใช้
คําพูดที่ เหมาะสมเป็ นลักษณะของการพูดที่ ควรประพฤติ ปฏิ บตั ิ แต่หากเป็ นการใช้คาํ พูดที่ ไ ม่
เหมาะสมย่อมทําให้ผฟู ้ ั งเกิดความรู ้สึกไม่พึงปรารถนา ทั้งนี้ การใช้คาํ พูดที่ไม่เหมาะสมปรากฏใน
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ คือการพูดหยาบคาย ซึ่ งเป็ นคําที่สื่อถึงความ
ไม่สุภาพและสื่ อความหมายในแง่ที่ไม่ดี ดังที่จีนเก๊าและนายกูบทะเลาะและต่อว่ากันด้วยถ้อยคํา
ที่หยาบคายในศาล ซึ่ งเป็ นการไม่ให้เกียรติสถานที่และแสดงให้เห็นความไม่มีมารยาทของผูพ้ ูด
พระโลละศาสตร์ราชสภาบดีซ่ ึงเป็ นอธิบดีผพู ้ ิพากษาต้องสัง่ ให้ท้ งั สองคนเงียบ
เก๊า
กูบ
โลละ
เก๊า
โลละ
กูบ
โลละ
เก๊า
โลละ
ตาทุย้
โลละ

(เมื่อผ่านนายกูบ) อ้ายลิยาํ ! อ้ายหน้าส้งตีง !
อุวะ ! อ้ายเจ๊กอัปรี ย ์ อยูด่ ี ๆ ก็ด่าให้ได้
หยุด ! หยุดทันที ! แกมาด่ากันในศาลนี้ได้หรื อ ? ในที่น้ ี มีฉนั คนเดียวที่มี
อํานาจกล่าวคําผรุ สวาทได้
ใต้เท้าลีมาก อ้ายกูบมังเตมทีขอลับ ปากมังกิงขี้—
หยุด ! ฉันไม่อยากฟังเสี ยงแกอีก จนกว่าฉันจะถามแกในคอกพยาน !
(ยกมือไหว้) เออ ! เจ้าประคุณ ! ขนาบมันเสี ยบ้างจึงจะดี
ฉันบอกว่าให้แกหยุดพูดแล้วไม่ใช่หรื อ ?
อ้ายชากหมามังก็มีแต่เห่า—
บอกว่าไม่ให้พดู ! นักการ !
ขอรับ
ต่อไปนี้ถา้ ใครพูดไล่ออกไปจากศาล
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 181-183)

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา ปรากฏการพูดที่ไม่เหมาะสม โดย
เป็ นการพูดโกหกหลอกลวงและการพูดโอ้อวด เพื่อให้ผอู ้ ื่นเห็นว่าตนเองนั้นเป็ นคนที่มีฐานะมัง่ คัง่
และเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสังคม แต่เมื่อความจริ งปรากฏ ผูท้ ี่ประพฤติตนเช่นนี้ ก็ได้รับความ
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อับอาย ซึ่ งเป็ นผลเสี ยที่เกิดขึ้นกับตนเองและทําให้ผทู ้ ี่หลงเชื่อเสี ยความรู ้สึกเพราะถูกหลอกลวง
ดังที่อาคงมาบอกทุกคนว่าเขาทราบความจริ งทั้งหมดว่าต่างฝ่ ายต่างกําลังตบตาหลอกลวงกันอยู่
ซึ่งทําให้ฝ่ายครอบครัววิมะโลสถและฝ่ ายครอบครัวรตินนั ทน์ต่างรู ้สึกอับอายเมื่อความจริ งปรากฏ
ไม่ตอ้ งแต่ต่าอะไร ฉันสื บได้ความจากพวกคนใช้รู้เรื่ องตลอดแล้ว ไม่
ต้องเถียง - - - ฉันเข้าใจแล้วว่า สมัยนี้ เป็ นธรรมเนียมต้องตบตากัน ต่างคน
ต่างประพฤติตวั เป็ นลูกปี๊ บ พองขึ้นทุกที ในที่สุดก็เท่ากับยอมสละ
ความสุ ขของลูกเพื่อรักษาหน้าที่ของตัวเท่านั้น ฉันไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว
ลาที (หันหลังจะเดินเข้าโรง)
รอด
อาคง ช้าก่อน อาเป็ นคนที่ ไม่รู้จกั ประพฤติอย่างแผนที่ เรี ยกว่า “สมบัติ
ผูด้ ี ” อาไม่รู้จกั พูดยอใคร แต่อาเป็ นคนที่ สุจริ ตจริ ง ๆ เพราะฉะนั้นฉัน
ไหว้ดว้ ยความเคารพจริ ง ๆ (ไหว้) ฉันรับว่าฉันผิด
หมอคํา
ผมเห็นด้วย (ไหว้บา้ ง) ผมเองก็ผดิ ไม่นอ้ ยกว่า
รอด
ฉันไม่รู้จะกล่าวถ้อยคําอย่างไรให้อาเห็นใจว่า ฉันนับถืออาปานใด เพราะ
อาได้เตือนให้ฉันรู้สึกตัวว่า บิดาควรคิดถึงความสุ ขของบุตรมากกว่าของ
ตัวเอง เพราะฉะนั้น ฉันขอกล่าวโดยจริ งใจว่า - - - ว่า - - - อือ - - - เชิญอยู่
กินข้าวด้วยกันเถอะอา
คง
(ยิม้ ) ขอบใจพ่อรอด แต่ฉนั มันคนบ้านนอกขอกนา ไม่รู้จกั กิริยาผูด้ ี
สมัยใหม่ ถ้าไปนัง่ กินโต๊ะร่ วมกับคนสําคัญอย่างเช่นท่านหมอ - - หมอคํา
ผมขอโทษที อย่าขยี้อีกไม่ได้หรื อขอรับ ? (คง หัวเราะ)
(ผ่อง ปลัง่ แม่มณี และฤกษ์ กลับออกมาทางขวา)
ผ่อง
คุณสนทนากันจบแล้วหรื อ
รอด
หล่อนมาก็ดีแล้ว เชิญมาทางนี้
หมอคํา
แม่ปลัง่ ก็เหมือนกัน เชิญมาทางนี้
ปลัง่
อะไรกัน ?
รอด
หล่อนมีความผิดมาก เย่อหยิง่ เหลือเกิน แต่กเ็ ป็ นธรรมดาคนสมัยนี้
หมอคํา
ฟุ้ งซ่าน หนาใหญ่ คิดแต่จะตบตากัน
รอด
พองตัวราวกับลูกปี๊ บ
หมอคํา
ไม่ตอ้ งเหลียวดูความสุ ขของลูก ดีแต่เห็นแก่ตวั (ทั้งผ่องและปลัง่ ตกตะลึง
อยูค่ รู่ หนึ่ง)
ปลัง่
นี่อะไรกัน ?
ผ่อง
ขอให้อธิบายหน่อย
รอด
แปลว่าอาคงรู้ความลับของเราหมดแล้ว
คง
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หมอคํา
รอด
หมอคํากับปลัง่
ผ่อง
รอด

และความลับของเราก็รู้แล้วเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเลิกตบตากันเสี ยทีดีกว่า ข้าพเจ้า นายรอด รตินนั ทน์ เดิมเป็ น
พ่อค้าจันอับ - - - ไม่มีโรงหี บสักโรงเดียว
อ๊ะ เช่นนั้นหรื อ ?
คุณ อะไร - - - ?
ขอทีเถอะ อย่าสอนฉันอีกเลย ฉันขี้เกียจปดอีก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 176-179)

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ปรากฏการพูดที่ไม่
เหมาะสม โดยเป็ นการพูด แล้วคืนคํา ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็ นถึงความไม่ซื่อสัตย์ทางวาจา ผูท้ ี่
ประพฤติดว้ ยการพูดแล้วคืนคํามักจะถูกลดความน่ าเชื่อถือ ดังที่หลวงจําเนี ยรวานิ ชได้ให้นางสาว
โสภา ศังขะวรรณ เลื อกชายที่จะแต่งงานด้วยตนเอง แต่เมื่อนางสาวโสภา ศังขะวรรณ เลือก
ชายหนุ่ มที่หลวงจําเนี ยรวานิ ชไม่ตอ้ งการให้เลือก หลวงจําเนี ยรวานิ ชก็แสดงความไม่พอใจและ
บ่ า ยเบี่ ย งที่ จ ะตกลงตามที่ ต นเองเคยเคยพู ด ไว้ ซึ่ งทํา ให้ ผูฟ้ ั ง เสี ย ความรู ้ สึ ก และรู ้ สึ ก ผิ ด หวัง
ในตัวหลวงจําเนียรวานิช
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
โสภา
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร
โสภา
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร

นางจําเนียร
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร

พ่อต้องการให้ลกู เลือกเองจริ ง ๆ นะลูก
ตามใจลูกเองทีเดียว พูดไปเถอะ
ก็เมื่อคุณพ่อคุณแม่จะให้ดิฉนั เลือกเองให้ได้ ดิฉนั ก็ขอเลือกนายแม้น
อย่างไรล่ะคุณ
แม้นหรื อ ก็พอ่ เนียนทําไมไม่เลือก
คุณแม้นเธอได้ช่วยชีวติ คุณพ่อไม่ใช่หรื อคะ
(โกรธ) เอาอีก ! เอาอีก ! เบื่อเต็มทีแล้วนะให้ตายโหงสิ !
คุณเห็นไหม เขาเลือกทันที ไม่ได้อ้ าํ อึ้งเลยเทียว
ขอโทษเถอะแม่ยี่สุ่น แต่ฉันผูเ้ ป็ นบิ ดาจะยอมสละอํานาจของตนไม่ได้
ฉันจะต้องไตร่ ตรองและสื บสวนดูถึงหลักฐานของผูท้ ี่จะมาเป็ นลูกเขยของ
เราต่อไปอีกก่อน
(พูดกับผัว) คุณหลวงจําเนียร คุณประพฤติตามแบบอ้ายฮัน่ แล้วรู้ไหม
ทําไม
คืนคําน่ะซี ! สัญญาเป็ นเศษกระดาษไปเสี ยแล้ว !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 66-67)
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2.11 การต่ อแถว
การต่อแถว คือ การเรี ยงตามลําดับของผูท้ ี่มีวตั ถุประสงค์เดี ยวกัน เพื่อแสดงให้
เห็นว่าผูใ้ ดมาก่อนหรื อมาหลัง การต่อแถวเป็ นวิถีประชาอันเป็ นความประพฤติที่สําคัญประการ
หนึ่ง เพราะเป็ นสิ่ งช่วยควบคุมคนในสังคมให้อยูใ่ นระเบียบ หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นก็จะถูกคนในสังคมต่อ
ว่าและตําหนิ
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ปรากฏสถานการณ์
การต่อแถว อันเป็ นหนึ่ งในความประพฤติที่ควรมีในสังคม ผ่านตัวละครหลวงจําเนียรวานิช โดย
หลวงจําเนี ยรวานิ ชมี ความประสงค์จะซื้ อตัว๋ รถไฟ แต่หลวงจําเนี ยรวานิ ชกลับไม่ยอมต่อแถว
หลวงจําเนียรวานิชจึงถูกผูท้ ี่กาํ ลังต่อแถวตําหนิความประพฤติที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว
อ้าว ! เปิ ดไปแล้ว ! หมายว่าจะมาส่ ง แล้วก็จะขอบใจสักคําก็ไม่มี แต่ก็
ช่างเขาเถอะ (เหลียวดูเห็นช่องขายตัว๋ เปิ ดแล้ว และมีคนห้าหรื อหกคนยืน
เรี ยงเป็ นแถวคอยซื้ อตัว๋ ) เอ๊ะ ! เขาขายตัว๋ แล้ว ! (วิ่งไปโดยด่วนจนโดน
ผูท้ ี่ยนื คอยอยู)่
ชายผูห้ นึ่ง
แล้วกัน ! ระวังหน่อยสิ นาย !
พนักงาน
(ดุหลวงจําเนี ยร) นายทําไมไม่ไปเข้าเรี ยงตามลําดับ ไปเข้าปลายแถวสิ !
(หลวงจําเนียรไปเข้าปลายแถวตามลําดับ)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 19)
หลวงจําเนียร

2.12 การมอบสิ นนา้ ใจ
การมอบสิ นนํ้าใจ คือ การแสดงความตอบแทนการบริ การของผูใ้ ห้บริ การ โดย
ผูไ้ ด้รับบริ การมักจะมอบเป็ นเงินหรื อสิ่ งของตอบแทน การมอบสิ นนํ้าใจเป็ นความประพฤติที่
เหมาะสมประการหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีน้ าํ ใจและการเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
การมอบสิ นนํ้าใจปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียร
เดินทาง โดยหลวงจําเนียรวานิชได้มอบสิ นนํ้าใจให้แก่คนที่มาช่วยขนสัมภาระและกระเป๋ าเดินทาง
ของหลวงจําเนียรวานิชและครอบครัว
คนขนของ
หลวงจําเนียร

ข้าวของผมขนขึ้นหมดแล้ว ผมหวังใจว่านายจะไม่ลืมผม
ไม่ลืม ไม่ลืม รอประเดี๋ยวเถอะ (หันไปพูดกับภรรยาและบุตรี ) จะควร
ให้สักเท่าไรดี สลึงหนึ่งหรื อ
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นางจําเนียร
โสภา
หลวงจําเนียร

สองสลึง
ให้เสี ยบาทหนึ่งทีเดียวดีกว่า
ตกลง ! (ควักเงิ นบาทยื่นให้คนขนของ) เอ้า ! นี่ แน่ ะ (คนขนของไหว้
รับเงิน แล้วเข้าโรงทางซ้าย)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 22)

แนวคิ ด เรื่ องคุ ณ ธรรมและความประพฤติ ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูด
ชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่งเศส ได้แก่ ความกตัญํูรู้คุณ ความขยันหมัน่ เพียร ความมีสัมมาคารวะ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
การมีวิจารณญาณในการฟั ง ความประหยัดมัธยัสถ์ การควบคุมอารมณ์ การขอโทษและการให้
อภัย ความไม่รักนวลสงวนตัว การใช้คาํ พูด การต่อแถว และการมอบสิ นนํ้าใจ
แนวคิดดังกล่าวที่ปรากฏนั้นส่ วนหนึ่ งเป็ นแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และส่ วนหนึ่งเป็ นแนวการประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อความเป็ นอารยะ คุณธรรมที่
สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนานั้นแสดงให้เห็นพระอัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่ ทรงสร้ างสรรค์เหตุการณ์ ต่างๆที่มีความผสมกลมกลื นแนวคิดของต่างชาติจาก
บทละครต้น ฉบับ ให้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ วิ ถี แ ห่ ง ความเป็ นไทย ซึ่ งแนวคิ ด ที่ ส อดคล้อ งกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ แนวคิดเรื่องความกตัญญูซ่ ึงสอดคล้องกับหลักทิศหก ที่มีการ
กล่าวถึงการตอบแทนคุณของผูท้ ี่มีบุญคุณกับตนเอง แนวคิดเรื่องความขยันหมั่นเพียรสอดคล้องกับ
หลักอิทธิบาท 4 ในข้อวิริยะคือความขยันหมัน่ เพียรในการกอปรกิจทั้งปวง แนวคิดเรื่องการมีสัมมา
คาระสอดคล้องกับหลักทศพิธราชธรรมในข้อมัททวะ คือความอ่อนโยน คารพผูอ้ ื่น มีสัมมาคารวะ
และให้เกียรติผอู ้ ื่น แนวคิดเรื่องความซื่ อสั ตย์ สุจริตสอดคล้องกับหลักฆราวาสธรรม 4 ในข้อสั จจะ
คือความซื่ อสัตย์ซื่อตรง แนวคิดเรื่ องการมีวิจารณญาณในการฟั ง สอดคล้องกับหลักกาลามสู ตรที่
สอนไม่ให้เชื่อสิ่ งใดโดยง่าย แนวคิดเรื่องความประหยัดมัธยัสถ์ สอดคล้องกับหลักธรรมโภคอาทิยะ
ซึ่ งเป็ นหลักธรรมที่ สอนเกี่ ยวกับการใช้จ่าย แนวคิดเรื่ องการควบคุมอารมณ์ สอดคล้องกับหลัก
ทศพิธราชธรรมในข้ออักโกธะคือความไม่โกรธ แนวคิดเรื่องความไม่ รักนวลสงวนตัวสอดคล้องกับ
หลักศีล 5 ข้อ 3 ที่ว่า การประพฤติผิดในกาม แนวคิดเรื่องการใช้ คาพูด สอดคล้องกับ สั งคหวัตถุ 4
เรื่ องปิ ยวาจา ที่กล่าวเกี่ยวกับการพูดจาด้วยคําที่ไพเราะ พูดด้วยความจริ งใจ ไม่พูดเพ้อเจ้อส่ อเสี ยด
และยังสอดคล้องกับศี ล 5 ในข้อ 2 คือไม่ พูดเท็จ นอกจากแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว แนวคิดส่ วนหนึ่ งยังเป็ นแนวคิดหรื อแนวการปฏิบตั ิของการอยู่ร่วมกันใน
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สังคม ได้แก่ แนวคิดเรื่ องการขอโทษและการให้อภัย แนวคิดเรื่ องการต่อแถว และแนวคิดเรื่ องการ
มอบสิ นนํ้าใจ
แนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นลักษณะอันพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ได้
อย่างชัดเจน และยังสะท้อนให้เห็นผลดีของการมีคุณธรรมและความประพฤติที่เหมาะสม รวมถึง
ข้อเสี ยของการไม่มีคุณธรรมและประพฤติตนไม่เหมาะสมด้วย และที่สําคัญยังเป็ นข้อเตือนใจ
ให้แก่ผอู ้ ่านและผูช้ มการแสดงละครพูดจากพระราชนิพนธ์ของพระองค์ได้เป็ นอย่างดี ซึ่งอาจกล่าว
ได้วา่ บทละครพูดชวนหัวที่พระองค์เลือกมาสร้างสรรค์น้ นั พระองค์ทรงใช้เป็ นเครื่ องมือสําคัญเพื่อ
การอบรมสัง่ สอนประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

3. แนวคิดเกีย่ วกับอาชีพต่ าง ๆ
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ปรากฏอาชีพของตัวละครหลากหลายอาชีพ
โดยในแต่ละอาชี พนั้นต่างสะท้อนให้เห็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละอาชี พ ซึ่ งปรากฏทั้งลักษณะ
อันควรยกย่องสรรเสริ ญและลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่ องต่ออาชีพของตน ทั้งนี้ ใน
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงสร้างสรรค์จาก
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ปรากฏแนวคิดเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ดังนี้
3.1 อาชีพล่าม
ล่าม คือ อาชีพที่แปลคําพูดของฝ่ ายหนึ่ งให้อีกฝ่ ายหนึ่ งได้เข้าใจ โดยเป็ นอาชีพที่
จําเป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้เป็ นประจําเป็ นอย่างดี ในพระราชนิพนธ์
บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดี สะท้อนให้เห็นลักษณะอันเป็ นข้อบกพร่ องของผูท้ ี่ประกอบอาชีพ
ล่าม ผ่านตัวละครนายจอนที่รับเป็ นล่ามทั้งที่ตนเองไม่มีความสามารถด้านภาษา แต่เห็นว่าเป็ นงาน
ที่ได้รับค่าตอบแทนสู ง จึ งตัดสิ นใจทํางานนี้ แทนเพื่อนที่เป็ นล่ามตัวจริ งชัว่ คราว ทั้งนี้ เมื่อต้อง
เผชิญสถานการณ์ที่ตอ้ งแปลภาษา นายจอนก็แสดงให้เห็นถึงการไม่มีจรรยาบรรณด้วยการหนี ไป
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่มีความรับผิดชอบต่ออาชีพของตน ดังนี้
สมิท
จอน

Is this the hotel Songkhla ?
(ตกใจ) เยส ! เยส ! (หันหมวกกลับหลัง เพื่อมิให้ฝรั่งเห็นตัวหนังสื อที่
หน้าหมวก)
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สมิท
จอน
สมิท

I want to ask the manager whether a young fellow and a girl have been
here.
เยส ! เยส ! (ถอยหลังไปจนถึงประตูซา้ ยแล้วเลยหนีออกไป)
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 !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 134-135)

3.2 อาชีพผู้พพิ ากษา
ผูพ้ ิพากษา หมายถึง ผูม้ ีอาํ นาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในศาล
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 785) โดยทําหน้าที่ควบคุมและดําเนิ นการพิจารณาคดีความที่มีการ
ฟ้ องร้องว่าจะเป็ นคดีแพ่งหรื อคดีอาญา ทั้งนี้ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ
ได้สะท้อนให้เห็นการประกอบอาชีพผูพ้ ิพากษาอย่างมีจรรยาบรรณ ผ่านตัวละครพระโลละศาสตร์
ราชสภาบดี ซึ่ ง เป็ นอธิ บ ดี ผูพ้ ิ พ ากษาในเรื่ อ ง โดยทํา หน้า ที่ ค วบคุ ม การพิ จ ารณาคดี แ ละการ
ดําเนินคดีให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ดังนี้
โลละ

เมื่ อ พิจ ารณาครั้ งก่ อ น จําเลยให้การภาคเสธไว้เพราะฉะนั้นจะต้อ งฟั ง
พยานฝ่ ายโจทก์ ท่านขุนประเคนจะเบิกใคร ?
ประเคน
ผมขอรับประทานเบิกจีนเก๊า ผูเ้ ป็ นเจ้าทุกข์ในคดีน้ ี
โลละ
เรี ยกจีนเก๊า
ตาทุย้
จีนเก๊า !
(จีนเก๊าเข้ามาสู่ ศาล)
เก๊า
(เมื่อผ่านนายกูบ) อ้ายลิยาํ ! อ้ายหน้าส้งตีง !
กูบ
อุวะ ! อ้ายเจ๊กอัปรี ย ์ อยูด่ ี ๆ ก็ด่าให้ได้
โลละ
หยุด ! หยุดทันที ! แกมาด่ากันในศาลนี้ได้หรื อ ? ในที่น้ ี มีฉนั คนเดียวที่มี
อํานาจกล่าวคําผรุ สวาทได้
เก๊า
ใต้เท้าลีมาก อ้ายกูบมังเตมทีขอลับ ปากมังกิงขี้—
โลละ
หยุด ! ฉันไม่อยากฟังเสี ยงแกอีก จนกว่าฉันจะถามแกในคอกพยาน !
กูบ
ยกมือไหว้) เออ ! เจ้าประคุณ ! ขนาบมันเสี ยบ้างจึงจะดี
โลละ
ฉันบอกว่าให้แกหยุดพูดแล้วไม่ใช่หรื อ ?
เก๊า
อ้ายชากหมามังก็มีแต่เห่า—
โลละ
บอกว่าไม่ให้พดู ! นักการ !
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ตาทุย้
โลละ

ขอรับ
ต่อไปนี้ถา้ ใครพูดไล่ออกไปจากศาล
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 181-183)

นอกจากนี้ พระโลละศาสตร์ ราชสภาบดียงั แสดงให้เห็นว่าเป็ นผูท้ ี่ตดั สิ นคดีความ
ด้วยความยุติธรรมและตรงไปตรงมา ดังที่ตดั สิ นให้ฝ่ายจําเลยไม่มีความผิดเพราะถูกฝ่ ายโจทก์ใช้
กําลังประทุษร้ายร่ างกายก่อน ดังนั้นฝ่ ายจําเลยจึงต้องป้ องกันตัว
โลละ

(อ่านต่อ) “แต่ตามทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าจําเลยได้ประพฤติอย่างไรให้
เป็ นที่ รํ า คาญแก่ ส าธารณชน คื อ ไม่ ไ ด้แ สดงกิ ริ ย าหรื อ กล่ า ววาจาไม่
สมควรอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ทาํ ให้สาธารณชนเดือดร้อน และไม่ได้แสดง
วาจาหรื อกิ ริ ยาลามกอนาจารต่ อ หน้ า ธารกํ า นั ล จนสั ก อย่ า งเดี ย ว
เพราะฉะนั้นในการที่ จีนเก๊าได้พยายามขับไล่จาํ เลยโดยใช้กาํ ลังผลักไส
นับว่าจี นเก๊าใช้อาํ นาจเกิ นกว่าที่ กฎหมายอนุ ญาตหรื อกฎปกครองท้องที่
ยอมให้ใช้ได้ ดังนี้จึงเห็นว่า การที่นายกูบจําเลยได้ใช้กาํ หมัดป้ องกันตัว
นั้น มีสาเหตุเพียงพออยู่ จึงพร้อมกันพิพากษาชี้ขาดว่า นายกูบจําเลยไม่มี
ความผิดตามคําหาของโจทก์ ให้ปล่อยตัวนายกูบจําเลยไป”
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 214-215)

3.3 อาชีพครู
ครู หมายถึ ง ผูส้ ่ังสอนศิ ษ ย์, ผูถ้ ่ ายทอดความรู ้ ใ ห้แ ก่ ศิษ ย์ (ราชบัณ ฑิ ตยสถาน,
2556: 235) ครู คือผูน้ าํ ทางสว่างมาสู่ ลูกศิษย์ผ่านการอบรมสั่งสอนทั้งทางด้านวิชาการและ
การดํา เนิ นชี วิ ต จากคํากล่า วที่ ว่า “ครู คือแม่พิมพ์ของชาติ ” สะท้อนให้เห็ น ความมุ่ งหวังที่ คน
ในสังคมมีต่ออาชี พครู คือการเป็ นตัวอย่างที่ดี ดังนั้นหน้าที่ของครู จึงมิใช่เพียงการให้ความรู ้แก่
ผูอ้ ื่ นเท่านั้น หากยังรวมไปถึ งการประพฤติ ตนเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้แก่ คนในสังคมอีกด้วย
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ ปรากฏตัวละครที่ประกอบ
อาชี พครู คือนายดิ ศ ฉมังคิด ซึ่ งเป็ นครู ของวิไล ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ในเรื่ องพบว่านายดิ ศมีความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสม ซึ่งขัดกับจรรยาบรรณความเป็ นครู หลายประการ ได้แก่ การกล่าวถึงอาชีพ
ทหารโดยใช้วาจาแสดงการดูถูกดูแคลน การพูดจาโกหกหลอกลวงผูอ้ ื่นเพื่อนําคนเหล่านั้นมาใช้
เป็ นเครื่ อ งมื อ ของตน การพยายามติ ด สิ น บนผูอ้ ื่ น และยัง ใช้ว าจายัว่ ยุใ ห้ผูอ้ ื่ น เกิ ด โทสะ ซึ่ ง
ท้ายที่สุดเมื่อความจริ งปรากฏนายดิศก็ถูกขับไล่ออกจากบ้านของวิไล
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รัตน์
ดิศ

วิไล
ดิศ

ผมฟังคุณละก็เพลินจริ ง ๆ ! (ไปนัง่ เรี ยบร้อย และหันไปพูดกับคนดู) เข้าใจ
แล้วตาครู จะยัว่ ให้ฉุนเท่านั้นเอง ! (นัง่ ยิม้ เรื่ อย)
(พูดเป็ นเชิ งปลอบวิไล) ฉันสงสารหล่อนจริ ง ๆ ! หวังใจว่าหล่อนจะไม่
ต้องเสี ยใจภายในเร็ ววันนัก (ดูรัตน์และพูดกับคนดู) ยิม้ เรื่ อยพิลึก ! (พูดกับ
วิไล) การมีผวั ผิดเป็ นความทุกข์อย่างร้ายกาจสําหรับหญิงสาว
เอ๊ะ ! คุณครู นี่อย่างไร ?
ฉันได้เคยเห็ นมานักกว่านักแล้ว เห็ นหญิ งที่ มีผวั ผิดต้องนั่งเอานํ้าตาเช็ด
หัวเข่า ! เพราะหลงรักผูช้ ายชาติชวั่ ที่ไม่ควรจะเรี ยกว่ามนุษย์ !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 240)

3.4 อาชีพทหาร
ทหาร หมายถึง ผูม้ ีอาชีพในเรื่ องรบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 548) ทหารคือ
อาชี พที่สําคัญของทุกประเทศ ทําหน้าที่ปกป้ องประเทศชาติจากการรุ กรานของศัตรู และปกป้ อง
ดูแลคนในประเทศไม่ให้เกิดอันตรายใด ๆ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่
ปรากฏการแสดงการทําหน้าที่ทหารของนายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน ที่ตอ้ งไปประจําอยู่บริ เวณ
มณฑลพายัพซึ่ งเป็ นหัวเมืองของประเทศไทยสมัยนั้น เพื่อปกป้ องประเทศ และได้มีการสู ้รบกับ
ฝ่ ายเงี้ยวซึ่ งเป็ นโจรเข้ามาปล้นทรัพย์สมบัติที่บริ เวณเชี ยงแสน โดยการต่อสู ้ครั้งนั้นนายร้อยเอก
รัตน์ ติกะเสน ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้การทําหน้าที่ของนายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน เป็ นส่ วนสําคัญที่
แสดงให้เห็นถึงการเสี ยสละทุ่มเทของผูท้ ี่ประกอบอาชีพทหาร เพื่อธํารงรักษาประเทศและปกป้ อง
คนภายในประเทศจากภัยอันตรายต่าง ๆ
คุณหญิงเขียว
วิไล
รัตน์
คุณหญิงเขียว
รัตน์
คุณหญิงเขียว
รัตน์

เรื่ องการรบทัพจับศึกทําไมไม่เล่าไปบ้างเล่าพ่อรัตน์
จริ งนะคุณพี่ เล่าไปบ้างสิ
ที่จริ งก็ไม่มีอะไรจะเล่าด้วยกันแหละ
อะไรไม่มี ก็รบเงี้ยวที่เชียงแสนอย่างไรล่ะ
เป็ นการปราบโจรเล็กน้อยเท่านั้น
แต่พอ่ รัตน์ได้มีบาดเจ็บด้วยไม่ใช่หรื อ ?
นิดหน่อยขอรับ เผอิญเป็ นเคราะห์ดีแบนเขาไปช่วยผมทัน หาไม่กจ็ ะได้มี
ชื่อผมในราชกิจจาแผนกข่าวตาย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 172)
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นอกจากนี้เมื่อนายดิศ ฉมังคิด พูดจาดูถูกอาชีพทหาร นายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน
ก็แสดงความไม่พอใจ ทั้งนี้การแสดงความไม่พอใจต่อคําพูดของนายดิศ ฉมังคิด เป็ นการแสดงให้
เห็นถึงความรักในอาชีพของตนเอง ไม่ยอมให้ใครมากล่าวถึงอาชีพของตนเองในทางที่เสี ยหาย ซึ่ง
เป็ นลักษณะอันควรประพฤติของผูท้ ี่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
ดิศ
รัตน์
ดิศ

รัตน์
ดิศ

รัตน์
ดิศ
รัตน์

ผมจะขอพูดอะไรตรง ๆ สักอย่างหนึ่ ง จริ งอยูผ่ มก็ไม่รังเกี ยจทหาร - - ผมยอมว่ามีอยูก่ ไ็ ม่ขดั ขวางอะไรในส่ วนตัวผม - - (พูดแกมประชด) คุณมีความกรุ ณาต่อทหารมาก !
หามิได้ ผมยอมรับว่า ทหารเป็ นของที่ยงั ต้องมีอยูส่ ําหรับเป็ นของสง่าใน
บ้านเมือง เช่นใช้ในการแห่ นาํ ตามเสด็จ เป็ นต้น เพราะคนเรายังรู้สึกฝังอยู่
ในใจเป็ นมรดกติดมาแต่โบราณ ว่าเป็ นพระมหากษัตริ ยต์ อ้ งมีคนถืออาวุธ
ประดับพระเกียรติยศ แต่ถา้ จะพิจารณาดูโดยฐานนักปราชญ์แล้ว ก็น่าจะ
ต้องรู้สึกว่าดูมีประโยชน์นอ้ ยเต็มทีในการที่รวบรวมชายฉกรรจ์เหล่านี้ ได้
จัดแบ่งเป็ นกอง ๆ เรี ยกว่า กองร้อย กองพัน กรม และกองพล
(พูดกับคนดู) กวนโทโสจริ ง ๆ อีตาครู นี่
การที่จดั แบ่งเช่นนั้นก็เป็ นการสะดวกดีสาํ หรับการควบคุม แต่นกั ปราชญ์
และผูม้ ีหลักฐานย่อมจะตั้งปัญหาอยูว่ า่ การที่เสี ยเวลาวางระเบียบการ
เหล่านี้ และเสี ยเงินแผ่นดินปี ละหลายล้านสําหรับเลี้ยงคนที่ไม่ทาํ
ประโยชน์ให้บงั เกิดแก่ชาติบา้ นเมืองเลยเช่นนี้ เป็ นประโยชน์อย่างไร ?
(เต็มกลั้น) จะให้ผมตอบหรื อ ?
ถ้าตอบได้กโ็ ปรดตอบหน่อยสิ
(พูดเสี ยงดัง) กองทัพมีไว้สาํ หรับรักษาหม้อข้าวของนักปราชญ์นะสิ !
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 178-179)

3.5 อาชีพแพทย์
แพทย์ คื อ ผู ้ที่ มี ห น้า ที่ วิ นิ จ ฉั ย อาการเจ็ บ ป่ วย สั่ ง ยา และให้ ก ารรั ก ษาทาง
อายุ ร กรรมและศัล ยกรรมในความผิ ด ปกติ ท างร่ า งกายและจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ เป็ นอาชี พ ที่ มี
ความสําคัญต่อการดํารงชี วิตของผูป้ ่ วย เพราะหากแพทย์วินิจฉัยและให้การรักษาอาการเจ็บป่ วย
ผิดพลาด อาจทําให้ผูท้ ี่เจ็บป่ วยนั้นเสี ยชี วิตได้ ทั้งนี้ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
ตบตา สะท้อนให้เห็นลักษณะอันควรยกย่องสรรเสริ ญผูท้ ี่ประกอบอาชีพแพทย์อย่างมีจรรยาบรรณ
ผ่านตัวละครหมอคํา วิมะโลสถ ที่รักษาอาการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยอย่างตรงไปตรงมา ไม่แสวงหา
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ผลประโยชน์จากอาการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย แม้ว่าตนเองจะเป็ นแพทย์ที่ไม่ค่อยมีผปู ้ ่ วยมารักษาและ
ถูกภรรยายุให้หาผลประโยชน์จากผูป้ ่ วย ดังนี้
ปลัง่

หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา
ปลัง่
หมอคํา
ปลัง่

ท่าทางที่คุณวางถ้อยคําที่คุณพูด ทําให้รู้สึกว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรยิ่งไป
กว่ารักษาแผลยุงกัด หรื อรักษาหนังเปื่ อยนิ ดหน่ อยเท่านั้น ดิฉันเคยเห็ น
หมอหลายคน ที่เป็ นคนมีชื่อเสี ยง มีผนู้ ิ ยมมาก เขาประพฤติคนละอย่าง
กับคุณทีเดียว เมื่อไปตรวจอาการคนไข้ เขาไม่ได้ต้ งั ใจไปรักษาให้หาย
ภายในสองวันเป็ นอันขาด เขามักจะบอกทันที่ ว่า “การรั กษาจะต้องกิ น
เวลานาน, นาน มาก” แล้วก็เรี ยกหมออีกคนหนึ่งไปปรึ กษากัน
ก็เป็ นประโยชน์อะไรละ ?
เป็ นการเอื้อเฟื้ อแก่เพื่อนแพทย์ ซึ่ งเขาจะต้องทําตอบแทนเราในวันอื่นน่ะ
ซิ คะ นี่แหละเป็ นวิธีที่จะมีคนมาหามาก ๆ
ฉันทําอย่างนั้นไม่ได้ ตะขิดตะขวงใจนัก
ฮื อ ก็เพราะคุ ณซื่ อ เหลื อ เกิ น เช่ นนี้ น่ ะสิ , จึ งมี ผูห้ าไปรั กษาน้อ ยลงทุ ก ที
จนลงท้ายเหลืออยูค่ นเดียว......
หลวงนคร เพื่อนบ้านของเรา
ก็นั่นนะสิ คะ คุณหลวงนครได้กลืนเข็มเข้าไปเล่มหนึ่ ง ข้อนี้ ไม่มีขอ้ สงสัย คุณไป
รักษาอยู่ ๑๕ วัน...... นั่นก็เป็ นการดีอยู่แล้ว แต่อยู่ดี ๆ วันหนึ่ งคุณไพล่ไปบอกเขา
ซื่ อ ๆ ว่า “คุณหลวงขอรับ, ผมแลไม่เห็นเลยว่า คุณเป็ นอะไรแน่”

หมอคํา

ก็ฉนั แลไม่เห็นจริ ง ๆ จะให้ฉนั บอกว่ากระไรล่ะ ?
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 52-53)

3.6 อาชีพผู้ให้ บริการ
ผูใ้ ห้บริ การคือผูท้ าํ หน้าที่ช่วยเหลือและดําเนิ นการเพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ
ในพระราชนิ พนธ์บทละครชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ปรากฏเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของผูใ้ ห้บริ การที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยตัวอย่างแรกเป็ นการแสดงลักษณะของผูท้ ี่
ประกอบอาชีพให้บริ การที่ไม่เหมาะสม เพราะเป็ นการให้บริ การด้วยการพูดจาอย่างไร้ไมตรี และ
เสี ย มารยาท รวมถึ ง ไม่ มีความสุ ภ าพต่ อผูใ้ ช้บริ ก าร ดังจะเห็ น ได้จ ากบทสนทนาที่ ขุน ทุ รวาที
ถามพนักงานประจําสถานี รถไฟถึงตารางเวลา นอกจากพนักงานสถานี รถไฟซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
จะไม่ให้คาํ ตอบแล้ว ยังพูดเป็ นเชิงต่อว่าขุนทุรวาที
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ขุนทุรวาที
คนขนของ
ขุนทุรวาที
พนักงาน
ขุนทุรวาที

กัน เอ๊ะ ! ตาหลวงทําไมแกยังไม่มาอีกหนอ (เห็นคนขนของผูห้ นึ่ งเดิน
ผ่านมา จึ่งถาม) นี่แน่แก รถไฟไปเพชรบุรีออกเวลาไรกัน
(ตอบอย่างกระชาก) ก็ถามพนักงานเขาสิ ! (เดินเลยไปทางซ้าย)
ขอบใจ ... อ้ายฉิ บหาย ! (หันไปพูดกับพนักงานรถไฟที่เดินผ่านมา) นี่ แน่
นาย รถไฟไปเพชรบุรีออกเวลาไร
ตารางมีปิดอยู่โน่ น ! อ่านเองไม่ได้หรื อ หรื อตาบอด หรื ออ่านหนังสื อ
ไม่เป็ น (ยืนพิงอยูร่ ิ มช่องที่ขายตัว๋ )
(พูดป้ อง) เออ ! คนที่สถานีน้ ีเขาช่างกิริยาดีจริ งนะ ! ดีละแกไม่มาออฟฟิ ศ
ฉันบ้างก็แล้วไป (เดินเข้าโรงไปทางซ้าย)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 9-10)

ในขณะเดี ยวกันลักษณะของผูใ้ ห้บริ การที่ดีน้ ัน ปรากฏผ่านบทบาทของผูร้ ักษา
ที่ พ กั ที่ ตาํ บลกะโรมซึ่ ง ปฏิ บตั ิ ต นอย่างสุ ภ าพเรี ย บร้ อย พูด จาด้ว ยความสุ ภาพอ่ อนน้อมต่ อ
นางจําเนียรวานิชซึ่งเป็ นผูม้ าใช้บริ การ ซึ่งให้ผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจ
นางจําเนียร
ผูร้ ักษา
นางจําเนียร
ผูร้ ักษา

(พูดกับผูร้ ักษาสถานที่) มีหอ้ งว่างไหมจ๊ะ
มีขอรับ
(พูดกับสามี) คุณคะ ไปพักเสี ยครู่ หนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยไปต่อไป
เชิญทางนี้ขอรับ (นําทางเข้าไปทางประตูซา้ ย)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 35)

แนวคิ ด เกี่ ย วกับ อาชี พ ต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
พบว่าแนวคิดเกี่ ยวกับอาชี พต่าง ๆ ปรากฏผ่านตัวละครที่ ประกอบอาชี พล่าม อาชี พผูพ้ ิพากษา
อาชีพครู อาชีพทหาร อาชีพแพทย์ และอาชีพผูใ้ ห้บริ การ โดยเป็ นการแสดงให้เห็นถึงผลดีของ
การปฏิบตั ิอาชี พอย่างมีจรรยาบรรณ และผลเสี ยของการปฏิบตั ิอาชีพด้วยความบกพร่ องและขาด
จรรยาบรรณ
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ อาชี พ ต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
สะท้อนให้เห็ นแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตอ้ งการให้ผูอ้ ่าน
ทราบถึ งข้อดี และประโยชน์จากการประกอบอาชี พด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและมี จรรยาบรรณ
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ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้ างสรรค์สังคมไทยให้เจริ ญงอกงามบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์ต่อ
อาชีพของตนเอง

4. แนวคิดเกีย่ วกับความเป็ นสุ ภาพบุรุษ
สุ ภ าพบุ รุ ษ หมายถึ ง ชายที่ มี กิ ริ ยาวาจาเรี ยบร้ อ ย รู ้ ก าลเทศะ และมี คุ ณ ธรรม
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 :1245) ความเป็ นสุ ภาพบุรุษเป็ นความประพฤติที่ดีและควรประพฤติให้
เป็ นนิ สัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชายไทยทุกคน ที่ควรปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างเป็ นสุ ภาพบุรุษ จากการ
วิ เ คราะห์ พ ระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรง
สร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ผูว้ ิจยั พบแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นสภาพบุรุษ
จากบทบาทของตัวละครเอกในแต่ละเรื่ อง ดังนี้
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอเป็ น พบว่าสุ ภาพบุรุษนั้นคือคนที่รู้จกั
สํานึกในความผิดและพร้อมแสดงความขอโทษ ดังที่นายเหลี่ยมรู ้ตวั ว่าการพาจินดาหนีไปจากบ้าน
นั้นเป็ นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง นายเหลี่ยมจึงพาจินดามากราบขอโทษหมื่นจําเนี ยร และกราบขอ
จินดาจากหมื่นจําเนียร
เหลี่ยม

ผมพาแม่จินดามาคืนให้กะคุณพ่อ เพราะตกลงกันทั้งสองคนว่าไม่ควรจะ
ทําให้คุณพ่อได้ความเดือดเนื้ อร้อนใจ จะเป็ นกรรมต่อไปภายหน้า ผมไม่
คิดลักพาลูกสาวคุณพ่ออีกละขอรับ ผมจะกราบเท้าขอต่อคุณพ่อแต่โดยดี
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 196-197)

นอกจากนี้ ความเป็ นสุ ภาพบุรุษที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
หมอจาเป็ น คือการไม่ฉวยโอกาสแตะต้องตัวหญิงสาวและพูดจาโอ้โลมในเชิ งชูส้ าว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คือการกระทําต่อหญิงสาวที่เป็ นภรรยาผูอ้ ื่น ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ไม่เหมาะสม ดังที่ตาสังได้กระทํา
ต่อนางกลิ่นซึ่งเป็ นภรรยาของอ้ายหลอ ซึ่งส่ งผลให้อา้ ยหลอไม่พอใจเป็ นอย่างมาก
ตาสัง

อ้ายหลอ

อ้อ ! ฉันไม่ทราบ ฉันมี ความยินดี ดว้ ยกะแกที่แกได้เมี ยดี เช่นแม่กลิ่ นนี่
(ยื่นมือไปทางอ้ายหลอ อ้ายหลอเข้าใจว่าจะจับมือกับตน ยื่นมือออกมา
เพื่อรับคํานับ ตาสังกลับลอดใต้แขนอ้ายหลอไป จับเอามือนางกลิ่น)
(ผลักตาสังแล้วยืนขวางหน้าอีก) อย่าให้มนั หนักนักซิ ครับ
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ตาสัง

ฉันก็มีความตั้งใจ แต่จะแสดงความยินดีดว้ ยกับแกในการที่มีเมียรู ปงาม
นามเพราะ และเฉลียวฉลาดเช่นแม่กลิ่นนี้ (ทําท่าจะจับมือคํานับ แต่พอ
อ้ายหลอยืน่ มือมาเพื่อจะรับก็ลอดไปจับตัวนางกลิ่นเหมือนอย่างก่อนอีก)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 196-197)

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องตบตา นายฤกษ์ได้แสดงความเป็ นสุ ภาพบุรุษ
ผ่านการตอบคําถามของหมอคํา วิมะโลสถ ผูเ้ ป็ นพ่อของนางสาวมณี วิมะโลสถ และเปิ ดเผยถึง
ความรักที่มีนางสาวมณี วิมะโลสถ อย่างจริ งใจและตรงไปตรงมา
หมอคํา
ฤกษ์

แล้ว
หมอคํา

ฤกษ์

ฉันขอให้นายฤกษ์พดู จาตรง ๆ ให้สมควรแก่ลกู ผูด้ ีเถอะ
ผมต้องขอขอบใจคุณที่ได้ช้ ีแจงให้ผมฟังโดยถี่ถว้ นและประกอบด้วยความ
กรุ ณาเช่นนี้ และผมขอบอกตามตรงว่า ที่ ไม่ได้ปริ ปากขึ้นก่อนในเรื่ องนี้
ก็เพราะความเกรงใจเหลือเกิ น บัดนี้ คุณได้อนุ ญาตให้ผมพูดโดยจริ งใจ
ผมก็จะสารภาพโดยตรงว่า ผมมีความรั กแม่มณี และถ้าผมได้หล่อนไป
เป็ นคู่ครองแล้ว ก็จะยินดียงิ่ กว่าได้สมบัติใด ๆ ในโลกนี้
ดีมาก ฉันขอบใจที่นายฤกษ์ได้พูดกับฉันตรง ๆ เช่นนี้ เมื่อได้ทราบความ
ประสงค์สุจริ ตของนายฤกษ์แล้วเช่นนี้ ฉันก็จะได้ถามข้อความอะไร
บางอย่างได้ถนัด
ถามถึงสกุลและอาชี พหรื อขอรั บ ? ผมยินดีที่จะบอกให้ทราบ ตัวผมเอง
เป็ นทนายความ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2506: 64-65)

แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความเป็ นสุ ภ าพบุ รุ ษ ในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ ง
หลวงจาเนียรเดินทาง พบว่าปรากฏผ่านการตัวละครเอกอย่างนายแม้น เสลานนท์ ที่ได้แสดง
ความจริ งใจและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาต่อหน้านางจําเนียรวานิช ว่าตัวนายแม้น เสลานนท์ ได้
แอบเดินทางตามมาเพราะหลงรักนางสาวโสภา ศังขะวรรณ ซึ่งเป็ นลูกสาวของนางจําเนียรวานิช
แม้น
นางจําเนียร

ผมจะคงแกล้งทําเป็ นสบเหมาะเคราะห์ดีต่อไปอีกไม่ได้แล้ว ผมจําจะต้อง
แสดงความจริ งใจสําหรับตัวคุณนายและสําหรับบุตรี ของคุณนายด้วย
คืออย่างไรคะ
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แม้น

นางจําเนียร
แม้น
นางจําเนียร
แม้น

ผมต้องขออภัยนะขอรับ ตั้งแต่วนั ที่ผมได้พบกับแม่โสภาเป็ นครั้งแรก ผม
ได้มีความพอใจ ติดใจอย่างยิ่ง ผมได้ทราบข่าวว่าคุณหลวงกับครอบครัว
จะมานคร ผมก็มาบ้าง
นี่แปลว่าคุณตามาเรามาฉะนั้นหรื อคะ
ตามทุกฝี กา้ วเทียวขอรับ จะทําอย่างไรได้ ... ผมมีความรัก
อะไรคุณ
ขอให้ คุ ณ แม่ เ ชื่ อ เถอะ ว่ า ความรั ก ของผมเป็ นไปโดยอาการอย่ า ง
สัมมาคารวะ ไม่อุอะมะเท่อ เป็ นกิริยาอาการอันสมควรที่จะประพฤติต่อ
หญิงสาวผูท้ ี่สมหวังจะยกย่องเป็ นภรรยาคู่ชีวิตของผมทีเดียว
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 52-53)

นอกจากนี้แนวคิดเรื่ องความเป็ นสุ ภาพบุรุษในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ อง
หลวงจาเนียรเดินทาง ยังปรากฏผ่านการตกลงแข่งขันเพื่อพิชิตใจหญิงสาวกับฝ่ ายตรงข้ามอย่าง
สุ ภาพบุรุษ คือไม่ใช้กาํ ลัง ไม่พดู จาต่อว่าลับหลัง และถ้าต้องเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้กต็ อ้ งยอมรับแต่โดยดี
ไม่คิดหาทางแก้แค้นกัน
แม้น
เนียน

แม้น
เนียน
แม้น

(หัวเราะ) ตกลงเป็ นแข่งขันกันนะ
อย่างนั้นซิ ! แข่งขันกันในระหว่างมิตร ถ้าแกชนะฉันก็จะยอมแพ้โดยดี
ทีเดียว ... ถ้าฉันชนะ แกก็ตอ้ งอย่าอาฆาตจองเวรต่อไป สัญญากันอย่าง
นั้นนะ
เอาเป็ นตกลง
มาจับมือกันเสี ยก่อนที่จะเริ่ มต่อสู้กนั
และเมื่อแพ้ชนะกันแล้วก็จบั มือกันอีก (จับมือกัน)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 25)

การวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ ความเป็ นสุ ภ าพบุ รุ ษ ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์
บทละครพูด ชวนหั ว ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส พบว่าความเป็ นสุ ภาพบุรุษนั้นคือการรู ้จกั สํานึ กในความผิดและพร้อม
แสดงความขอโทษ การไม่ฉวยโอกาสแตะต้องตัวหญิงสาวและพูดจาโอ้โลมในเชิ งชู ้สาว การ
แสดงความจริ งใจและยอมรับในสิ่ งที่ตนเองมุ่งหวังอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการสารภาพเรื่ อง
ความรักต่อหน้าผูเ้ ป็ นบิดาและมารดาของฝ่ ายผูห้ ญิง นอกจากนี้ เมื่อเกิดการแข่งขันต้องกระทําการ
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แข่งขันอย่างสุ ภาพบุรุษ คือ ไม่ใช้กาํ ลังในการตัดสิ นปั ญหา ไม่พดู จาต่อว่าลับหลังอีกฝ่ าย และต้อง
รู ้แพ้ รู ้ชนะ และรู ้อภัย ไม่คิดหาทางแก้แค้น
แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนัยสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
ชี้นาํ ให้เห็นถึงข้อดีของการประพฤติปฏิบตั ิอย่างเป็ นสุ ภาพบุรุษ และยังทรงชี้นาํ ให้เห็นถึงข้อเสี ย
ของการไม่มีความเป็ นสุ ภาพบุรุษแก่ประชาชนของพระองค์ ผ่านความประพฤติของตัวละครใน
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว

5. แนวคิดเรื่องการเลือกคู่ครอง
คู่ครอง หมายถึง หญิงและชายที่อยูร่ ่ วมกันฉันผัวเมีย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 265)
การเลือกคู่ครองคือการตัดสิ นใจที่สําคัญครั้งหนึ่ งในชีวิต เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นของชี วิตคู่เป็ นการ
เลือกคนที่จะมาใช้ชีวิตหลังการสมรสร่ วมกัน มาร่ วมสร้ างครอบครั วใหม่ ถ้าเลือกคู่ครองที่ดีก็
เท่ากับชี วิตประสบความสําเร็ จไปแล้วครึ่ งหนึ่ ง อย่างไรก็ตามการตัดสิ นใจเลือกคู่ครองที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยนั้น ในอดี ตผูท้ ี่เป็ นพ่อแม่หรื อญาติผูใ้ หญ่จะเป็ นผูเ้ ลือกคู่ครองให้กบั ลูก แต่ต่อมา
ชายและหญิงเริ่ มมีบทบาทในการเลือกคู่ครองด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น โดยพ่อแม่หรื อญาติผใู ้ หญ่จะ
มีหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา
การเลื อกคู่ครองที่ ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ใช่ว่าจะเกิดขึ้น
จากการตัดสิ นใจของผูท้ ี่จะเป็ นเจ้าบ่าวและผูท้ ี่จะเป็ นเจ้าสาวเท่านั้น หากแต่ยงั มีองค์ประกอบและ
ปั จ จัย อี ก หลายประการ ดัง เช่ น คํา นึ ง ถึ งปั จ จัย เรื่ อ งฐานะของผูท้ ี่ จ ะมาใช้ชี วิ ตสมรสและความ
พึงพอใจของบิดามารดาหรื อญาติผใู ้ หญ่ ซึ่งหากบิดามารดาหรื อญาติผใู ้ หญ่เป็ นคนใจกว้าง ยอมให้
ผูท้ ี่ ก าํ ลัง จะแต่ ง งานเพราะว่า รั ก กัน ได้ต ัด สิ น ใจเองก็จ ะเป็ นเรื่ องง่ า ย แต่ ห ากไม่ พึ ง พอใจก็จ ะ
แสดงความไม่พอใจในตัวของผูท้ ี่จะมาขอแต่งงานกับลูกหรื อหลานฝ่ ายตน และบางครั้งบิดามารดา
หรื อญาติผใู ้ หญ่คาํ นึงถึงฐานะทางการเงินหรื อชื่อเสี ยงเกียรติยศก็อาจจะยกลูกหรื อหลานของตนเอง
ให้แต่งงานกับผูท้ ี่ ตนเองต้องการ หรื อที่สังคมไทยเรี ยกว่า “คลุมถุงชน” จากการวิเคราะห์
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จาก
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส พบว่ามีแนวคิดเรื่ องการเลือกคู่ครอง ดังนี้
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5.1 การเลือกคู่ครองโดยการคลุมถุงชน
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหมอจาเป็ น ปรากฏการเลือกคู่ครองใน
ลักษณะคลุมถุงชน ผ่านบทสนทนาระหว่างจินดากับหมื่นจําเนี ยร โดยจินดาแสดงความไม่พอใจ
หมื่นจําเนี ยรที่ จะยกตนให้กบั นายห่ อ ซึ่ งเป็ นชายที่หมื่นจําเนี ยรพึงพอใจเพราะมีฐานะที่มนั่ คง
แต่จินดานั้นไม่ได้รักนายห่อ จินดารักและอยากแต่งงานกับนายเหลี่ยมมากกว่า
จินดา

หมื่นจําเนียร
จินดา
หมื่นจําเนียร
จินดา
หมื่นจําเนียร
จินดา
หมื่นจําเนียร
จินดา
หมื่นจําเนียร
จินดา
หมื่นจําเนียร
จินดา

เมื่ อดิฉันพูดได้ยงั งี้ แล้ว ดิ ฉันจะต้องขอบอกคุณพ่อให้รู้ไว้ว่าดิ ฉันจะไม่
ยอมมี ผ ัว อื่ น นอกจากนายเหลี่ ย ม และในการที่ คุ ณ พ่ อ คิ ด จะยกให้
นายห่อน่ะ อย่าคิดอีกต่อไปเลย
เอ๊ะ.............
ดิฉนั จะไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเลยทีเดียว
อะไรจะ................
ถึงอธิบายเท่าไรดิฉนั ก็ไม่ยอมเชื่อฟังเป็ นอันขาด
ก็ถา้ ว่า...................
คุณพ่อจะพูดยังไง ๆ ดิฉนั ก็ไม่ขอฟัง เพราะยังงั้นพูดไปก็เสี ยเวลาเปล่า
ถ้ายังงั้น............
จะเอาอํานาจมาข่มขี่ดิฉนั ให้ดิฉนั เป็ นเมีย คนที่ดิฉนั ไม่รักน่ะเป็ นไม่ได้ละ
นะเจ้าคะ
ไม่ใช่ พ่อหมายว่า.............
คุณพ่อจะพูดไปก็เสี ยเวลาเปล่า
ก็จะ....................
ดิฉนั เหลือที่จะยอมให้กดขี่ได้อีกต่อไปแล้ว
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 244-245)

5.2 การเลือกคู่ครองด้ วยตัวเองทีไ่ ด้ รับความยินยอมจากผู้ใหญ่
การเลือกคู่ครองในลักษณะนี้ เป็ นการให้สิทธิ์ ในการตัดสิ นใจเลือกคู่ครองแก่ลูก
โดยให้ลูกได้เลือกคนที่ตนเองพอใจและอยากใช้ชีวิตร่ วมด้วยมาเป็ นคู่ครอง แต่อย่างไรก็ตามคู่ครอง
ที่ลูกเลือกก็ตอ้ งได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรื อผูใ้ หญ่ การเลือกคู่ครองในลักษณะดังกล่าวพบใน
เรื่ องต่อไปนี้
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พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องวิไลเลือกคู่ ปรากฏการเลือกคูค่ รองด้วยการให้
ญาติ ผูใ้ หญ่ เ ป็ นผูร้ ่ ว มพิ จ ารณาโดยพิจ ารณาเลื อกคู่ครองจากกิ ริย ามารยาทและการศึ ก ษา ดังที่
คุ ณ หญิ ง เขี ย ว ประดิ ษ ฐราชการ พูด ถึ ง นายติ่ ง ชาญคํา นวณ ซึ่ ง มาสู่ ข อวิ ไ ล ว่ า เป็ นคนที่ มี
กิริยามารยาทดีและเป็ นนักปราชญ์ที่มีความรู ้
คุณหญิงเขียว
รัตน์
วิไล
คุณหญิงเขียว
รัตน์
คุณหญิงเขียว

นายชาญคํานวณเขาเป็ นคนดีมาก ป้ าเห็นว่าเหมาะทีเดียว ที่จะ - - ทําไมต้องเร่ งร้อนนักด้วยล่ะขอรับ ? ผมแลไม่เห็นเลยว่าทําไมคุณป้ าจึงได้
เร่ งรัดให้แม่วไิ ลรี บออกเหย้าออกเรื อนไปเสี ยนัก
ดิฉันประพฤติให้เป็ นที่ไม่พอใจคุณป้ าอย่างไร จึ งได้อยากให้ดิฉันไปเสี ย
ให้พน้ เร็ ว ๆ
(พูดกับคนดู) เอ๊ะ ! นี่อะไรกัน ? (พูดกับหลาน) ป้ าเห็นว่าเขาเป็ นคนดีจริ ง
ข้อสําคัญเขาเป็ นนักปราชญ์ !
ฉลาดคํานวณแม่หม้ายที่ตะพานเหล็ก
ป้ าเห็นว่านายชาญคํานวณเป็ นคนที่มีกิริยามารยาทดีมาก และเชื่อว่าใคร ๆ
ก็คงจะเห็นเป็ นคนดีมากทีเดียว
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 188)

พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องหลวงจาเนียรเดินทาง ปรากฏการเลือก
คู่ครองด้วยการเปิ ดโอกาสให้ผจู ้ ะต้องเลือกนั้นตัดสิ นใจด้วยตนเอง ดังที่หลวงจําเนี ยรวานิ ชและ
นางจําเนี ยรวานิ ชได้ให้โสภามีสิทธิ์ ในการเลือกคู่ชีวิตของตนเอง ตามสํานวน “ปลูกเรื อนตามใจ
ผูอ้ ยู่ ผูกอู่ตามใจผูน้ อน”
นางจําเนียร
โสภา
นางจําเนียร

โสภา
หลวงจําเนียร

นัง่ ลงก่อนลูก (โสภานัง่ ตามสมควร) คุณพ่อกับแม่มีเรื่ องอะไรที่จะต้องพูด
กับลูกอย่างจริ งใจ
อะไรคะ
เวลานี้ ลูกมี อายุสมควรที่ จะออกเหย้าออกเรื อนไปได้แล้ว เวลานี้ มีชาย
หนุ่ มอยู่สองคนที่ปรารถนาจะมาสู่ ขอตัวของลูก ... ทั้งสองคนนี้ คุณพ่อ
กับแม่ชอบเท่า ๆ กัน ... แต่ไม่อยากจะฝ่ าฝื นความพอใจของลูก
เพราะฉะนั้นได้ตกลงกันว่า ยอมให้ลกู เลือกตามใจ
อย่างนั้นหรื อคะคุณแม่
ตามใจลูกทีเดียว
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 65)

346

อย่างไรก็ตามแม้โสภาจะเลือกคนที่ตนต้องการแต่งงานด้วย แต่ทา้ ยสุ ดแล้วคนที่
โสภาเลื อกนั้น ไม่ เป็ นที่ พ อใจของหลวงจําเนี ย รวานิ ชซึ่ งเป็ นบิ ดา หลวงจําเนี ยรวานิ ชจึ งยังไม่
ยินยอมให้แต่งงานกัน ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าการเลือกคู่ครองนั้นต้องได้รับการยินยอมบนพื้นฐาน
ความพึงพอใจของบิดาและมารดาด้วย
โสภา
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร
โสภา
หลวงจําเนียร
นางจําเนียร
หลวงจําเนียร

ก็เมื่อคุณพ่อคุณแม่จะให้ดิฉนั เลือกเองให้ได้ ดิฉนั ก็ขอเลือกนายแม้น
อย่างไรล่ะคุณ
แม้นหรื อ ก็พอ่ เนียนทําไมไม่เลือก
คุณแม้นเธอได้ช่วยชีวติ คุณพ่อไม่ใช่หรื อคะ
(โกรธ) เอาอีก ! เอาอีก ! เบื่อเต็มทีแล้วนะให้ตายโหงสิ !
คุณเห็นไหม เขาเลือกทันที ไม่ได้อ้ าํ อึ้งเลยเทียว
ขอโทษเถอะแม่ยี่สุ่น แต่ฉันผูเ้ ป็ นบิ ดาจะยอมสละอํานาจของตนไม่ได้
ฉันจะต้องไตร่ ตรองและสื บสวนดูถึงหลักฐานของผูท้ ี่จะมาเป็ นลูกเขยของ
เราต่อไปอีกก่อน
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 66-67)

แนวคิ ด เรื่ อ งการเลื อ กคู่ ค รองที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
พบว่าการเลือกคู่ครองที่ปรากฏนั้นมีท้ งั การที่พ่อแม่หรื อญาติผใู ้ หญ่เลือกคู่ครองให้ดว้ ยเหตุผลเรื่ อง
ฐานะของอีกฝ่ ายที่ มนั่ คง และมีการให้สิทธิ์ ฝ่ ายชายหรื อฝ่ ายชายหรื อฝ่ ายหญิงเลือกคู่ครองด้วย
ตนเอง แต่ตอ้ งได้รับการยินยอมจากพ่อแม่หรื อญาติผูใ้ หญ่ ซึ่ งจะทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา ทั้งนี้
แนวคิดเรื่ องดังกล่าว สะท้อนให้เห็นทัศนคติในการเลือกคู่ครองของคนในสังคมไทยในรัชสมัยของ
พระองค์ที่เปลี่ยนไป แม้ว่าจะยังคงปรากฏแนวคิดเรื่ องการคลุมถุงชนอยูบ่ า้ ง แต่ผทู ้ ี่ตอ้ งใช้ชีวิตคู่มี
สิ ทธิ์ ที่จะปฏิเสธการคลุมถุงชนและมีโอกาสในการเลือกคู่ครองด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
แล้วในเรื่ องที่ปรากฏการคลุมถุงชนนั้นตัวละครจะกล่าวถึงความไม่น่ายินดีหรื อโทษของการเลือก
คู่ครองด้วยวิธีการดังกล่าว แนวคิดที่แสดงผ่านตัวละครจึงแสดงให้เห็นทัศนะของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ ทรงไม่เห็ นด้วยกับการเลือกคู่ครองแบบคลุมถุงชน ในด้านการเลือก
คู่ครองด้วยตนเองแต่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากพ่อแม่น้ นั แสดงให้เห็นทัศนะของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว ในด้านการเชื่ อฟั งคําสั่งสอนของพ่อแม่ หรื อกล่ าวได้ว่าให้ฟังคําของ
“ผูท้ ี่อาบนํ้าร้อนมาก่อน” นัน่ เอง
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6. แนวคิดเรื่องการแสวงหาความรู้
การแสวงหาหาความรู ้เป็ นพื้นฐานด้านการศึกษาที่สาํ คัญต่อบุคคลและส่ วนรวม ซึ่งใน
ปั จ จุ บ ัน นั้น อาจกล่ า วได้ว่า การเป็ นผูท้ ี่ แ สวงหาความรู ้ อ ยู่ต ลอดเวลานั้น เป็ นสิ่ ง สํา คัญ เพราะ
การศึกษาเป็ นพื้นฐานปั จจัยหนึ่ งในการดํารงชี วิต ผูท้ ี่มีการศึกษาจะเป็ นผูท้ ี่สังคมให้การยอมรับ
และยิ่งมีโอกาสศึกษาในระดับสู งมากเท่าไร โอกาสเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงานและความเจริ ญ
ด้านคุ ณภาพชี วิตก็สูงขึ้ นตามไปด้วย ทั้งนี้ การแสวงหาความรู ้ เป็ นวิธีการพัฒนาตนเองที่ สําคัญ
ประการหนึ่ งของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็ นอย่างยิง่ ทั้งนี้ การแสวงหา
ความรู ้มีหลากหลายวิธีที่สามารถทําได้ อีกทั้งความรู ้ในโลกนี้กม็ ีหลายศาสตร์ให้ศึกษา
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ปรากฏแนวคิดเรื่ องการแสวงหาความรู ้ ดังนี้
6.1 การแสวงหาความรู้ ด้านภาษา
สั ง คมไทยมัก จะยกย่ อ งและให้ ค วามสํา คัญ กับ ผู ท้ ี่ มี ค วามสามารถทางภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษได้รับการยกย่องว่าเป็ นภาษามาตรฐานหรื อสากล
ที่สามารถใช้สื่อสารกับคนได้ทว่ั โลก
พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องคดีสาคัญ ปรากฏการใช้ประโยชน์จาก
ความรู ้ ทางภาษาอังกฤษของตาสังที่พอจะรู ้ศพั ท์ภาษาอังกฤษอยู่บา้ ง เพราะเคยไปทํางานที่บา้ น
ของฝรั่ง ตาสังได้ใช้ความรู ้ทางภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ถูกต้องนัก ไปหลอกหมื่นจําเนียรว่าตนเองนั้น
เป็ นหมอที่มีความสามารถ ซึ่ งหมื่นจําเนี ยรก็เชื่ อเพราะเห็ นว่าตาสังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้
ทั้งนี้ การใช้ภาษาอังกฤษของตาสังแสดงให้เห็ นถึงความสําคัญของความรู ้ โดยเฉพาะความรู ้ใน
ภาษาต่างประเทศ ที่มกั จะได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้าง
ตาสัง

หมื่นจําเนียร
กลิ่น

ถ้ายังงั้นก็อธิบายให้คุณเข้าใจยากอยูห่ น่อย ตามตําราฝรั่งเขาอธิ บายว่า โซ
ดาแย๊สแป๋ นกับนาโคไดไปโดนกันเข้า ก็เกิดเป็ นไตเช่นเอแจมมิเหน็ดขึ้น
เลยเกิ ดเป็ นซิ งโกนาอิ๊ สปิ๊ กจนลงปลายเลยกลายเป็ นแดมฟู นี่ แหละมัน
เช่นนี้
แหม ! เสี ยใจจริ งที่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อฝรั่งมัง่
นี่แหละ ความรู้มากยังงี้ถึงจะน่านับถือ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2511: 207)
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นอกจากนี้ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเรื่ องล่ ามดี ยังปรากฏประโยชน์
ของการมี ความรู ้ ภาษาอังกฤษ โดยจะสังเกตได้ว่าผูท้ ี่ ประกอบอาชี พล่าม ซึ่ งต้องมี ความรู ้ ทาง
ภาษาอังกฤษนั้น เป็ นอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากคนทัว่ ไปและได้รับค่าตอบแทนสูง
(บ๋ อยหยิบหมวกแก๊บให้นายจอน ที่หน้าหมวกมีหนังสื ออังกฤษว่า “Interpreter”)
บ๋ อย
(ชี้หนังสื ออังกฤษ) อังกิด !
จอน
เขาอ่านว่ากระไร
บ๋ อย
อัว๊ ไม่ลู้ (ออกไปทางซ้าย)
จอน
อัว๊ ก็ไม่รู้ ! (ใส่ หมวก) คงหมายความว่าล่ามแน่ละ ! ฮือ ! อ้าย
ภาษาอังกฤษเราหรื อมันก็รู้น้อยใจหายเที ยว ถึงภาษาฝรั่ งเศส เยอรมัน
อะไรมันก็รู้ ป าน ๆ กันอี กนั่นแหละ อ้า ยภาษาในโลกนี้ ที่ เราไม่ รู้ ม ัน มี
มากกว่าที่เรารู้มากเทียว ! (หัวเราะ) ล่ามเก่งพิลึกละเรา ! เมื่อทิดบุญวาน
ให้มาแทนตัววันนี้ เกื อบจะไม่ตกลงแล้วที เดี ยว แต่เสี ยอ้อนวอนไม่ได้
แล้วก็การที่จะหางานอะไรที่ได้ค่าจ้างถึงวันละ ๓ บาทก็ยากอยู่ ! ทิดบุญ
ว่าบางวันไม่มีชาวต่างประเทศมาเลย หวังใจว่าวันนี้ ก็จะปั ดตลอดจะได้
รอดตัวไปวันหนึ่ง
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2512: 131-132)

6.2 การศึกษาหาความรู้ จากนอกห้ องเรียน
การศึกษาหาความรู ้จากนอกห้องเรี ยนเป็ นการศึกษารู ปแบบหนึ่งที่ผศู ้ ึกษาสามารถ
ศึ ก ษาได้ด้ว ยการเห็ น และสั ม ผัส กับ สถานที่ จ ริ ง ในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว เรื่ อ ง
หลวงจาเนียรเดินทาง ปรากฏแนวทางการศึกษาหาความรู ้จากนอกห้องเรี ยน ผ่านบทสนทนาของ
หลวงจําเนียรวานิช ที่สอนนางสาวโสภา ศังขะวรรณ ว่าการเดินทางไปเที่ยวยังภาคใต้ของประเทศ
ไทยครั้งนี้ เป็ นการพาไปเปิ ดหู เปิ ดตาและศึกษาหาความรู ้จากธรรมชาติและสถานที่จริ ง ไม่ใช่การ
เรี ยนการสอนภายในสถานศึกษา
หลวงจําเนียร

ลูกเอ๋ ย มันเป็ นความจําเป็ นอยูท่ ี่พอ่ จะต้องจัดการทรัพย์สมบัติให้เรี ยบร้อย
เสี ยก่อน ... พ่อค้าอย่างพ่อจะทิ้ งงานการไปเสี ยง่ายๆ ไม่ได้ อีกประการ
หนึ่ งพ่อรอให้ลูกเสร็ จการเล่าเรี ยนเสี ยก่อนแล้วจึงจะได้พาไปเที่ยวเปิ ดหู
เปิ ดตาเหมือนให้ธรรมชาติเป็ นอาจารย์สอนต่อไป
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2529: 12)
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จากการวิเคราะห์แนวคิดเรื่ องการแสวงหาความรู ้ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศส พบว่าแนวคิดเรื่ องการศึกษาหาความรู ้ที่ปรากฏนั้น ได้แก่ การแสวงหาความรู ้ดา้ น
ภาษาและการศึ ก ษาหาความรู ้ จ ากนอกห้ อ งเรี ย น ทั้ง นี้ แนวคิ ด ดัง กล่ า วสะท้อ นให้ เ ห็ น แนว
พระราชดําริ ดา้ นการศึกษาของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังจะพัฒนาประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื องทัดเทียม
นานาอารยประเทศด้วยการศึกษา ดังเห็นได้จากพระราชดําริ ที่เกี่ยวกับการศึกษาว่า “การศึกษาเป็ น
เครื่ องมือที่สามารถใช้พฒ
ั นาประเทศชาติบา้ นเมืองได้ หากทุกคนในชาติร่วมมือกันเสริ มสร้ าง
การศึกษาให้เจริ ญก้าวหน้า ความเจริ ญวัฒนาของประเทศจะมาถึงได้ในเวลาอันใกล้” (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 201) นอกจากนี้แนวพระราชดําริ ดา้ นการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติไทย ยังสะท้อนให้เห็ น
ผ่านพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่ทรงพระราชทาน เช่น การตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา
การตราพระราชบัญญัติโรงเรี ยนราษฎ์ร และการประกาศจัดการมูลศึกษาของทวยราษฎ์ร การก่อตั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
อนึ่ งสิ่ งที่ได้รับจากพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์จาก
บทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส ใช่ ว่าจะเป็ นบทละครพูดชวนหัวที่ เน้นความขบขันเพีย ง
ด้า นเดี ย ว หากแต่ พ ระองค์ท รงเลื อ กสร้ า งสรรค์บ ทละครภาษาฝรั่ ง เศสที่ ท รงวิ นิ จ ฉัย แล้ว ว่ า
มีท้ งั ความขบขันและมีแนวคิดที่สามารถนํามาใช้กบั คนไทยและสังคมไทยได้ ทั้งนี้ จากแนวคิด
เรื่ องการแสวงหาความรู ้ที่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวที่ พระองค์ทรงสร้างสรรค์
จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงใช้พระราชนิพนธ์บทละครเป็ น
อีกเครื่ องมือหนึ่ งในการประชาสัมพันธ์ให้คนในประเทศเห็นความสําคัญของการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
จากการวิเคราะห์พบว่าหลายแนวคิดเป็ นแนวคิดที่มีอยู่ในสังคมมาตั้งแต่อดีต ดังเช่น
แนวคิดเรื่ องคุณธรรมต่างๆ ได้แก่ ความกตัญํู ความซื่อสัตย์ ความขยัน ความประหยัด เป็ นต้น แม้
แนวคิดดังกล่าวจะมีมาในสังคมไทยแล้ว แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกระตุน้
เตือนให้คนไทยตระหนักและไม่ละเลยที่จะปฏิบตั ิตามแนวคิดดังกล่าว นอกจากนี้ แล้วยังมีหลาย
แนวคิดที่เป็ นแนวคิดใหม่สาํ หรับคนไทยในรัชสมัยของพระองค์ ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเป็ นแนวคิดที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากตะวันตก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงนําแนวคิดดังกล่าวมาแสดง
ให้เห็ นผ่านบทพระราชนิ พนธ์เพื่อต้องการให้ความรู ้ กบั คนไทยให้สามารถปฏิบตั ิตนเพื่อแสดง
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ความเป็ นอารยะ แนวคิดดังกล่าวเช่น แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้าที่ แนวคิดเรื่ องความเป็ นสุ ภาพบุรุษ
แนวคิ ด เรื่ อ งการเลื อ กคู่ ค รองด้ว ยตนเอง และที่ สํา คัญ คื อ แนวคิ ด ด้า นการศึ ก ษาหาความรู ้ ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิสัยทัศน์อนั กล้างไกลว่าต่อไปภายหน้า
ภาษาอังกฤษจักเป็ นภาษาที่มีความจําเป็ นและสําคัญยิ่ง จึงทรงแสดงให้เห็นผ่านบทพระราชนิ พนธ์
ว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสําคัญมากเพียงใด ฉะนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึง
ทรงใช้การละครเผยแพร่ แนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรู ้จกั รักษาคุณธรรมและความประพฤติอนั ดี
งาม และเพื่อให้ประชาชนมีความทันสมัย รู ้ว่าภายนอกประเทศตนนั้นผูค้ นมีแนวคิดและแนวการ
ปฏิบตั ิเช่นไร การที่ทรงใช้ละครซึ่ งเป็ นสื่ อบันเทิงรู ปแบบหนึ่ งเผยแพร่ แนวคิดต่างๆนั้นจะทําให้
ประชาชนได้รับรู ้แนวคิดอันหลากหลายด้วยตนเองโดยปราศจากการบังคับ นอกจากนี้ ละครยังเป็ น
การจําลองชี วิตของคนให้เห็นอย่างเด่นชัด ประชาชนจึงสามารถเชื่อมโยงละครสู่ ชีวิตจริ งได้ การ
สอดแทรกแนวคิดผ่านละครนั้นจึงเป็ นการสื่ อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดต่าง ๆ ไปได้อย่างรวดเร็ ว
และไปสู่ ป ระชาชนครั้ งละมากๆ แม้ว่ า การแสดงละครจะยัง ไม่ เ ข้า ถึ ง ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น
แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีแนวพระราชดําริ ในการนําละครไปแสดงตามหัวเมือง
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ผู ้ข ององค์ก รหรื อหน่ ว ยงานนํา แนวคิ ด ต่ า งๆไปเผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ สู่ ค น
ในปกครองของตนเองต่อไป
ผลการวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
ซึ่ งปรากฏแนวคิดด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาแล้วนั้น เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นพระอัจฉริ ยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในการใช้พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเป็ นสื่ อ
เพื่ออบรมสั่งสอนพสกนิ กรชาวไทย ดังเห็นได้จากข้อคิดและข้อเตือนใจต่าง ๆ การแสดงให้เห็น
ผลดี ของการมีคุณธรรมและความประพฤติที่เหมาะสมซึ่ งเป็ นลักษณะอันพึงประสงค์ของมนุ ษย์
ข้อเสี ยของการไม่มีคุณธรรมและประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมถึงแนวพระราชดําริ ในการสั่งสอน
ประชาชนให้มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชี พ นอกจากนี้ ยงั สะท้อนเห็นได้ว่า
พระองค์ทรงมุ่งหวังจะพัฒนาประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื องทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วยการศึกษา ซึ่ง
แนวคิดต่าง ๆ นั้นต่างสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างคนไทยให้เป็ นคนที่มี
คุณภาพ สร้างประเทศชาติให้เจริ ญทัดเทียมนานาอารยประเทศ และที่สําคัญสารประโยชน์จาก
แนวคิดต่าง ๆ นั้นเป็ นเครื่ องประเทืองสติปัญญาที่ช่วยให้ผอู ้ ่านได้ขดั เกลาตนเอง

บทที่ 6
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการสร้างสรรค์
พระราชนิ พนธ์ บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส จานวน 6 เรื่ อง ได้แก่ หมอจาเป็ น ล่ามดี คดีสาคัญ วิไลเลือกคู่ ตบตา
และหลวงจาเนี ยรเดินทาง ในด้านองค์ประกอบของเรื่ อง ได้แก่ โครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง ตัวละคร
ฉากและสถานที่ กลวิธี ก ารสร้ างอารมณ์ ข ัน และวิ เคราะห์ แนวคิดที่ ปรากฏในพระราชนิ พนธ์
บทละครพูดชวนหัวที่พระองค์ทรงสร้ างสรรค์จ ากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส ผลการ
วิเคราะห์สรุ ปได้ ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 โครงเรื่อง
การเปรี ยบเทียบด้านโครงเรื่ องพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยัง
ทรงรั กษาโครงเรื่ องของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศสซึ่ งเป็ นต้นฉบับไว้ แต่ได้ทรง
สร้างสรรค์พระราชนิพนธ์บทละครพูดเป็ นภาษาไทยด้วยการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์
บางประการ เพื่อให้เข้ากับบริ บททางวัฒนธรรมและสังคมไทย อันทาให้เห็นว่าพระองค์ทรงมุ่งให้
หวังให้คนไทยเข้าใจเรื่ องราวและสามารถรับอรรถรสจากการอ่านและการชมการแสดงละครพูดได้
อย่างดีเป็ นสาคัญ
1.2 แก่นเรื่อง
การเปรี ยบเทียบด้านแก่นเรื่ องพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยัง
ทรงรักษาแก่นเรื่ องของบทละครต้นฉบับไว้ ทั้งนี้ เพราะพระองค์ทรงพิจารณาก่อนที่จะสร้างสรรค์
เป็ นบทละครพูดชวนหัวภาษาไทยแล้วว่าบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่ องใดมีลกั ษณะแก่น
เรื่ องหรื อความคิ ด หลัก ของเรื่ อ งที่ เป็ นสากล อัน เป็ นประโยชน์ แ ก่ ชี วิ ต ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ค นไทย
สามารถเข้าถึงและสามารถทาความเข้าใจได้ไม่ยาก
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1.3 ตัวละคร
1.3.1 จานวนตัวละคร
การเปรี ยบเทียบด้านจานวนตัวละครพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวทรงคงจานวนตัวละครให้เท่ากับต้นฉบับในบางเรื่ องและทรงสร้างสรรค์จานวนตัวละคร
ด้วยการเพิ่มและการตัดจานวนตัวละครจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส รวมถึงการเปลี่ยน
เพศของตัวละครในบางเรื่ องด้วย ทั้งนี้ ในบทละครที่พระองค์ทรงคงจานวนตัวละครพบว่าเป็ น
บทละครที่มีขนาดสั้นและมีจานวนตัวละครไม่มากนัก โดยตัวละครแต่ละตัวต่างมีบทบาทสาคัญที่
ช่ ว ยให้เ รื่ องราวด าเนิ น ไปอย่า งมี เ อกภาพจึ งไม่ มีค วามจ าเป็ นต้องปรั บเปลี่ ย นจ านวนตัว ละคร
ส่ วนในบทละครบางเรื่ องที่ พระองค์ทรงสร้ างสรรค์ด้ว ยการเพิ่ม การตัด และการเปลี่ ยนเพศ
ตัวละครนั้น ทาให้เห็นได้วา่ พระองค์ทรงคานึงถึงความเหมาะสมของจานวนตัวละคร บทบาทของ
ตัว ละครซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น เรื่ อ งเพื่ อ ให้เ กิ ด ความกระชับ และความสมจริ ง ตามบริ บ ทของ
สั ง คมไทย อนึ่ ง เนื่ อ งจากละครพูด ชวนหัว เป็ นศิ ล ปะการแสดงรู ป แบบใหม่ ใ นสั ง คมไทยใน
ช่วงเวลานั้น ดังนั้นการสร้างสรรค์ดา้ นจานวนตัวละครเพื่อให้เนื้ อเรื่ องดาเนิ นไปอย่างกระชับและ
มีความเหมาะสมและสามารถทาให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน จึงเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้ผอู ้ ่าน
และผูช้ มการแสดงละครพูดจากพระราชนิพนธ์ของพระองค์ เข้าใจเรื่ องราวและเข้าถึงอรรถรสของ
พระราชนิพนธ์ละครพูดชวนหัวได้ดียง่ิ ขึ้น
1.3.2 การตั้งชื่อตัวละคร
ด้านการตั้งชื่อตัวละครพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
เข้าใจเรื่ องราวเป็ นอย่างดี ทาให้ทรงสามารถตั้งชื่อตัวละครได้อย่างเหมาะสม สื่ อความหมาย และ
สะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพของตัวละครนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน ทั้งยังเข้ากับสภาพสังคมไทย ซึ่ งเป็ น
ส่ วนสาคัญที่ช่วยให้คนไทยที่มีโอกาสศึกษาพระราชนิ พนธ์ของพระองค์สามารถเข้าใจเรื่ องราวได้
ง่ า ยขึ้ น ผู ้วิ จ ัย พบว่ า กลวิ ธี ก ารตั้ง ชื่ อ ตัว ละครที่ พ ระองค์ท รงใช้ม ากที่ สุ ด คื อ การตั้ง ชื่ อ ใหม่
ส่ วนกลวิธีการตั้งชื่อตัวละครที่พระองค์ทรงใช้นอ้ ยที่สุดคือ การตั้งชื่อซ้ ากับชื่อตัวละครในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส ทั้ง นี้ ผลการวิจ ัย แสดงให้เห็ น ว่าพระองค์คานึ ง การที่ จะต้องทาให้
คนไทยเกิดความเข้าใจในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวเป็ นหลัก ดังนั้นจึงทรงปรับเปลี่ยน
ชื่อตัวละครจากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสด้วยวิธีการต่าง ๆ กอปรกับภาษาฝรั่งเศสเป็ น
ภาษาที่ อ อกเสี ย งยาก และคนไทยไม่ คุ ้น เคยกับ ภาษาฝรั่ ง เศส ดัง นั้น จึ ง เป็ นการยากที่ จ ะคง
ชื่อตัวละครภาษาฝรั่งเศสไว้
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1.3.3 บทบาทของตัวละคร
การเปรี ยบเทียบด้านบทบาทของตัวละครพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาบทบาทของตัวละครสาคัญในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสไว้ ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงพิจารณาก่อนแล้วว่าบทบาทของตัวละครที่ปรากฏในบทละครแต่ละ
เรื่ องนั้นเป็ นบทบาทของความเป็ นมนุษย์ที่สามารถปรากฏได้ในทุกสังคม เช่น ความรักของพ่อแม่ที่
มี ต่อลู ก และความเห็ น แก่ ไ ด้หรื อเห็ นแก่ ประโยชน์ส่ว นตน เป็ นต้น ดังนั้น จึ งเป็ นสิ่ งที่ คนไทย
สามารถจะรับรู ้หรื อข้าใจเรื่ องราวได้โดยง่าย และทราบถึงผลดีและผลเสี ยจากความประพฤติและ
ลักษณะนิสยั ต่างๆผ่านบทบาทของตัวละครได้อย่างดี อันมีผลต่อการกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกนึกคิด
ที่จะปรับปรุ งหรื อขัดเกลาตนเองให้เป็ นคนดีของสังคม
1.4 ฉากและสถานที่
1.4.1 การแบ่ งองก์และฉาก
การเปรี ย บเที ย บด้านการแบ่ งองก์แ ละฉากพบว่า พระบาทสมเด็จ พระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดการแบ่งฉากจานวนมากในแต่ละองก์ออก เพราะทรงเห็นว่าเหตุการณ์
ทั้งหลายในเรื่ องต่างก็ดาเนิ นสื บเนื่ องตามลาดับเวลา และทุกเหตุการณ์ต่างเกี่ ยวโยงสัมพันธ์กนั
และมีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดหลักของเรื่ องอยูแ่ ล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งนาธรรม
เนี ยมการแบ่งฉากแบบละครตะวันตกเข้ามาระบุไว้ในพระราชนิ พ นธ์บทละครพูดของพระองค์
และสิ่ งสาคัญของการสร้างฉากของพระองค์ก็คือการที่ทรงไม่ระบุเป็ นฉากย่อย ๆ ซึ่ งนับว่ามีส่วน
ช่วยให้ผทู ้ ี่ได้ศึกษาบทพระราชนิพนธ์ละครพูดสามารถเข้าใจเรื่ องราวได้ง่ายและเข้าถึงอรรถรสของ
เรื่ องราวได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตดั การแบ่งฉากในแต่ละองก์ออกไปนั้นได้กลายมาเป็ นแบบแผนของ
การแต่งบทละครพูดของไทยสื บต่อมาถึงปัจจุบนั
1.4.2 การสร้ างสรรค์ ด้านฉากและสถานที่
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ด้ า น ก า ร สร้ า ง ส รร ค์ ฉ า ก แ ละ สถ า น ที่ พ บ ว่ า
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงใช้กลวิ ธี ในการสร้ างสรรค์ด้า นฉากและสถานที่
3 กลวิธี ได้แก่กลวิธีการตัด กลวิธีการกาหนดขึ้นใหม่ และกลวิธีการปรับเปลี่ยน โดยมีพระราช
ประสงค์ที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความกระชับ เกิดความสมจริ งโดยทรงเปลี่ยนยุคสมัยและสถานที่
ของฝรั่งเศสให้เป็ นไทย ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงคานึงถึงบริ บทของสังคมไทยเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
ด้า นสภาพพื้ น ที่ วิ ถี ชี วิ ต และที่ พ กั อาศัย ซึ่ ง สะท้อ นให้เ ห็ น ว่ า พระองค์ท รงมี ค วามละเอี ย ด
รอบคอบในการพระราชนิพนธ์และทรงมี ต้ งั พระราชหฤทัยที่จะให้คนไทยสามารถติดตามเรื่ องราว
ได้อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงอรรถรสของศิลปะการละครพูดเรื่ องนั้นได้อย่างดี
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1.5 กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขัน
การวิเคราะห์ดา้ นกลวิธีกาสร้างอารมณ์ขนั โดยใช้ทฤษฎีการสร้างอารมณ์ขนั ของ
ริชาร์ ด บรินสลี แชริแดน (Richard Brinsley Sheridan) พบว่าพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวที่
มีการใช้กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 6 กลวิธี ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในละคร Dramatic Irony ทางภาษา
Dramatic Irony ทางสถานการณ์ การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละคร
การเยาะเย้ยเสี ยดสี และการใช้ท่าทางที่ขบขันของตัวละครนั้น มี 4 เรื่ องคือ เรื่ องหมอจาเป็ น วิไล
เลือกคู่ ตบตา และหลวงจาเนียรเดินทาง และพระราชนิพนธ์ที่มีการใช้กลวิธีในการสร้างอารมณ์ขนั
5 กลวิธี ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในละคร Dramatic Irony ทางภาษา Dramatic Irony ทางสถานการณ์ การ
เสริ มขยายจุ ดเด่ นในพฤติ กรรมและลักษณะนิ สัย ของตัว ละคร และการใช้ท่าทางที่ ขบขันของ
ตัวละครนั้น มี 2 เรื่ อง คือเรื่ องล่ามดี และคดีสาคัญ
การสร้างสรรค์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัว
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั นั้นทาให้เห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญ
หรื อจัด เจนทั้ง ภาษาไทยและภาษาฝรั่ ง เศสอย่า งดี ย่ิง ซึ่ งเป็ นพระอัจ ฉริ ย ภาพของการถ่ า ยทอด
บทละครจากภาษาต่างประเทศมาเป็ นภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งหากไม่เคยทราบว่าบทละคร
เหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่มาจากฝรั่งเศสก็จะต้องคิดว่าเป็ นเรื่ องที่พระองค์พระราชนิพนธ์ข้ ึนเอง นอกจากนี้
พระองค์ยงั ทรงมี ความเข้าพระราชหฤทัยเกี่ ยวกับเรื่ องของอารมณ์ ขนั ที่ปรากฏในบทละครของ
ฝรั่งเศสแต่ละเรื่ องซึ่ งเป็ นต้นฉบับได้อย่างดี ดังจะเห็นได้ว่าทรงรักษารู ปแบบของกลวิธีการสร้าง
อารมณ์ขนั ในลักษณะเดียวกันกับบทละครต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็พบว่าพระองค์ทรงสร้างสรรค์ดว้ ยการขยายความบทสนทนาที่ทรงต้องการสร้างอารมณ์ขนั และ
ทรงปรับเปลี่ยนเนื้ อหาบางประการเพื่อให้เข้ากับความเข้าใจของคนไทยและสอดคล้องกับบริ บท
ทางสั ง คมไทย ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ บ ทสนทนาตอนนั้น ๆ ก่ อ ให้เ กิ ด อารมณ์ ข นั มากกว่ า ในบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส และช่ ว ยคนไทยเข้าใจเนื้ อหาและเข้าถึ งอรรถรสของบทละครพูด
ชวนหัวได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
1.6 แนวคิด
การวิ เ คราะห์ ด้า นแนวคิ ด ที่ ป รากฏในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส
พบแนวคิดต่าง ๆ 6 แนวคิด ดังนี้
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1.6.1 แนวคิดเรื่องบทบาทหน้ าที่
แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้าที่แบ่งเป็ นบทบาทหน้าที่ดา้ นครอบครัว ได้แก่
บทบาทหน้าที่ของสามี บทบาทหน้าที่ของภรรยา บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ และบทบาทหน้าที่
ของลูก และบทบาทหน้าที่ดา้ นสังคม ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของเพื่อน บทบาทหน้าที่ของเจ้านาย
บทบาทหน้าที่ ของคนรั บใช้ และบทบาทหน้าที่ ของผูป้ กครอง ซึ่ งปรากฏจากพฤติ กรรมของ
ตัวละครทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้ บทบาทดังกล่าวสะท้อนให้เห็นทั้งบทบาทหน้าที่ที่มีความ
เหมาะสมและไม่เหมาะสมด้วย
1.6.2 แนวคิดเรื่องคุณธรรมและความประพฤติ
แนวคิดเรื่ องคุณธรรมและความประพฤติ ได้แก่ ความกตัญญูรู้คุณ ความ
ขยัน หมัน่ เพีย ร ความมี สัมมาคารวะ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต การมี วิ จารณญาณในการฟั ง ความ
ประหยัดมัธยัสถ์ การควบคุมอารมณ์ การขอโทษและการให้อภัย ความไม่รักนวลสงวนตัว การ
ใช้คาพูด การต่อแถว และการมอบสิ นน้ าใจ ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวที่ปรากฏนั้นมีความสอดคล้อง
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็ นแนวการประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อความเป็ นอารยะ
1.6.3 แนวคิดเกีย่ วกับอาชีพต่ าง ๆ
แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ อาชีพล่าม อาชีพผูพ้ ิพากษา อาชีพครู
อาชี พทหาร อาชี พแพทย์ และอาชี พผูใ้ ห้บริ การ แนวคิดดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงผลดีของการ
ปฏิ บตั ิ อาชี พ อย่า งมี จ รรยาบรรณ และผลเสี ย ของการปฏิ บตั ิ อาชี พด้ว ยความบกพร่ องและขาด
จรรยาบรรณ
1.6.4 แนวคิดเกีย่ วกับความเป็ นสุ ภาพบุรุษ
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นสุ ภาพบุรุษ ได้แก่ การรู ้จกั สานึกในความผิดและ
พร้อมแสดงความขอโทษ การไม่ฉวยโอกาสแตะต้องตัวหญิงสาวและพูดจาโอ้โลมในเชิ งชูส้ าว
การแสดงความจริ งใจและยอมรับในสิ่ งที่ตนเองมุ่งหวังอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ เมื่อเกิดการ
แข่งขันต้องกระทาการแข่งขันอย่างสุ ภาพบุรุษ คือ ไม่ใช้กาลังในการตัดสิ นปั ญหา ไม่พูดจาต่อว่า
ลับหลังอีกฝ่ าย และต้องรู ้แพ้ รู ้ชนะ และรู ้อภัย ไม่คิดหาทางแก้แค้น ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นนัยสาคัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงชี้นาให้เห็นถึงข้อดีของการประพฤติ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นสุ ภาพบุรุษ และเห็นข้อเสี ยของการที่ไม่มีความเป็ นสุ ภาพบุรุษ เพื่อให้ประชาชน
ของพระองค์เกิดความตระหนักในเรื่ องดังกล่าวได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
1.6.5 แนวคิดเรื่องการเลือกคู่ครอง
แนวคิดเรื่ องการเลือกคู่ครองมีท้ งั การที่พ่อแม่หรื อญาติผใู ้ หญ่เลือกคู่ครอง
ให้ดว้ ยเหตุผลเรื่ องฐานะของอีกฝ่ ายที่มน่ั คง และมีการให้สิทธิ์ ฝ่ ายชายหรื อฝ่ ายหญิงเลือกคู่ครอง
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ด้วยตนเอง แต่ตอ้ งได้รับการยินยอมจากพ่อแม่หรื อญาติผใู ้ หญ่ ซึ่งจะทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา ทั้งนี้
แนวคิดเรื่ องดังกล่าว สะท้อนให้เห็นทัศนคติในการเลือกคู่ครองของคนในสังคมไทยในรัชสมัย
ของพระองค์ที่เปลี่ยนไป
1.6.6 แนวคิดเรื่องการแสวงหาความรู้
แนวคิดเรื่ องการแสวงหาความรู ้ ได้แก่ การแสวงหาความรู ้ดา้ นภาษาและ
การศึ กษาหาความรู ้ จ ากนอกห้องเรี ยน แนวคิ ดดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็ นแนวพระราชดาริ ด้าน
การศึกษาของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังจะพัฒนาประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื องทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ด้วยการศึกษา

2. อภิปรายผล
การเปรี ยบเที ย บการสร้ า งสรรค์ พ ระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ชวนหั ว ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุ ขนาฏกรรมของฝรั่งเศสทาให้เห็นว่าการที่
พระองค์ทรงเป็ นผูม้ ีพระอัจฉริ ยภาพทางด้านภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยและด้านการละครเป็ น
อย่างดี น้ ัน เป็ นสิ่ งที่มาจากการหลอมรวมความรู ้และประสบการณ์เกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวมาเป็ น
เวลานาน กอปรกับพระองค์ทรงพระปรี ชาสามารถทั้งในการพระราชนิ พนธ์บทละครพูดด้ว ย
พระองค์เอง ทรงสามารถแสดงเป็ นตัวละครต่าง ๆ ทรงเป็ นผูก้ ากับการแสดง เป็ นผูจ้ ดั การแสดง
ตลอดจนทรงสามารถวิจารณ์ละครได้ดว้ ยนั้น นับว่าเป็ นผลดีที่ก่อให้เกิดความสาเร็ จในการเผยแพร่
ศิลปะการละครพูดให้เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้น
ศิลปะการแสดงละครพูดเป็ นสิ่ งบันเทิงรู ปแบบใหม่ที่คนไทยยังไม่รู้จกั คุน้ เคย ดังนั้นการที่ทรง
เลือกละครพูดประเภทชวนหัวของฝรั่งเศสมาเผยแพร่ ก็เพื่อจะได้เห็นแบบอย่างอันเป็ นต้นแบบของ
ละครพูดประเภทนี้ ในต่างประเทศ ซึ่ งในที่น้ ี คือการทรงแปลอย่างดัดแปลงบทละครสุ ขนาฏกรรม
ภาษาฝรั่งเศสให้เป็ นภาษาไทย โดยพระองค์ทรงพิจารณาเลือกบทละครที่มีโครงเรื่ องไม่ซบั ซ้อน
และการดาเนิ นเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบทละครนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องกัน และที่สาคัญทรงมุ่งเน้น
เฉพาะบทละครชวนหัวประเภท Comedy of Manners ซึ่งเป็ นบทละครที่สะท้อนอารมณ์ขนั จากการ
นาเสนอข้อบกพร่ องของลักษณะนิ สัย พฤติกรรม และมารยาททางสังคมของมนุษย์ เพื่อให้คน
ไทยเข้า ใจและรั บ รู ้ ไ ด้โ ดยง่ า ย จึ ง นับ ได้ว่ า การสร้ า งสรรค์บ ทละครพูด ชวนหัว ของพระองค์
ก่อให้เกิดผลดีคือการทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั แก่ผใู ้ ฝ่ ใจในการจะแต่งบทละครพูดประเภทนี้ เพราะ
ทาให้เห็นแนวทางว่าจะแต่งบทละครประเภทนี้ อย่างไร จะสร้างสรรค์ดว้ ยกลวิธีใดจึงจะทาให้เกิด
อารมณ์ขนั นอกจากนี้ยงั ก่อให้เกิดผลดีแก่ผรู ้ ับ คือ ผูอ้ ่านผูช้ มละครด้วย เพราะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
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และเกิดความคุน้ เคยกับสิ่ งบันเทิงในรู ปแบบใหม่ ในขณะเดียวกันก็สามารถรับสารอันเป็ นแนวคิด
ที่แฝงไว้อย่างแยบคายไปพร้อมกับการเกิดอารมณ์ขนั ด้วย
การสร้างสรรค์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวจึงเป็ นสิ่ ง
ที่มีคุณค่าอันก่ อให้เกิ ดคุ ณประโยชน์ท้ งั แก่ ประชาชนและประเทศชาติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การที่ทรงมี
ความเชี่ยวชาญและเป็ นผูจ้ ดั เจนด้านการละครพูดซึ่ งเป็ นศิลปะที่สามารถรับรู ้ได้ดว้ ยตาจากการที่
ได้ชมการแสดง อากัปกิ ริยาท่าทาง สี หน้า คาพูด ตลอดจนฉากที่สร้ างบรรยากาศ เป็ นต้นนั้น
ย่อมสามารถสร้างให้เกิดความประทับใจหรื อเป็ นสิ่ งที่อยู่ในความทรงจาได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้
การที่ พระองค์ทรงเข้าพระราชหฤทัย ดี ว่า “ละครเป็ นโลกสมมติ ” ที่ มีความสมจริ งหรื อมี ความ
ใกล้เคียงกับชี วิตความเป็ นไปของมนุ ษย์ที่คนทั้งหลายสามารถรับรู ้เรื่ องราว ข้อคิด จากพฤติกรรม
ของตัวละคร ทั้งที่เป็ นไปในทางที่ดีและไม่ดีได้อย่างรวดเร็ วนั้น เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผดู ้ ูผชู ้ มสามารถ
ย้อนมาดูตวั เองได้วา่ มีส่ิ งใดที่ดีหรื อยังมีขอ้ บกพร่ องที่ควรต้องแก้ไข และมีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นทั้ง
ที่ดีและไม่ดีในสังคมบ้าง ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงนาคุณค่า
ของสิ่ งที่มีอยู่ในละครดังกล่าวข้างต้นมาเป็ นพระราชประสงค์ในการที่ทรงใช้ละครเป็ นเครื่ องมือ
ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ สิ่งต่าง ๆ ที่มีพระราชประสงค์จะให้ประชาชนได้รับรู ้และทาความ
เข้าใจกับเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นไปด้วย พระราชนิพนธ์ละครชวนหัวของพระองค์
จึงเป็ นสิ่ งที่สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการอบรมประชาชนให้สามารถขัดเกลาตนเองโดยทางอ้อม
ได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ผดู ้ ูผชู ้ มหรื อประชาชนทั้งหลายสามารถจะรับรู ้หรื อซึมซับสารต่าง ๆ ที่พระองค์
มีพระราชประสงค์จะสื่ อสารได้โดยไม่รู้ตวั การสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพระราชนิ พนธ์บทละคร
ชวนหัวดังกล่าวจึงเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความสนุ กสนานเพลิดเพลินอันเกิดจากอารมณ์ขนั ที่เกิดจาก
การยัว่ ล้อหรื อเสี ยดสี บุคคลหรื อเหตุการณ์ในสังคม ละครชวนหัวจึงเป็ นสิ่ งที่สามารถสื่ อสัจจะหรื อ
ความจริ งบางประการซึ่งผูด้ ูผชู ้ มสามารถหัวเราะหรื อขบขันได้เพราะมิได้เอาตัวเองเข้าไปผูกพัน ทั้ง
ยังสามารถรั บรู ้ เรื่ องได้โดยไม่เกิ ดความกระทบกระเทือนใจมากเท่าการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
มาบอกข้อ บกพร่ องของตนให้ ท ราบโดยตรง ด้ว ยเหตุ น้ ี ละครพู ด ชวนหั ว ของพระองค์จึ ง
เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์และสื่ อนัยบางประการไปสู่ ประชาชนได้ในวงกว้าง
การสร้างสรรค์พระราชนิ พนธ์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงนับได้วา่ เป็ นสิ่ งที่สามารถสร้างคนไทยให้เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ อันจะช่วยให้สามารถ
พัฒนาชาติบา้ นเมืองให้มีความเจริ ญก้าวไปสู่ ความเป็ นสากลทัดเทียมนานาอารยประเทศได้เป็ น
อย่างดี
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3. ข้ อเสนอแนะ
การสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวจากบทละครภาษาฝรั่งเศสเป็ นหัวข้อการศึกษาที่น่าสนใจ แสดงให้เห็นพระอัจฉริ ยภาพ
ของพระองค์ได้อย่างเป็ นที่ประจักษ์ชดั เจน ผูว้ ิจยั ใคร่ เสนอแนะให้ผทู ้ ี่สนใจศึกษาพระราชนิ พนธ์
บทละครของพระองค์ ศึกษาบทละครพูดที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์จากบทละครภาษาต่างประเทศ
เรื่ องอื่น ๆ เพื่อประโยชน์แก่แวดวงวิชาการและขยายความรู ้สู่คนไทยรุ่ นหลังต่อไป
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Le Médecin Malgré Lui
สกานาแรลมีปากเสี ยงและได้ทาร้ายร่ างกายมาร์ ตีน ผูเ้ ป็ นภรรยา มาร์ ตีนรู ้สึกโกรธ
แค้น และเก็บความแค้น นี้ ไว้ วัน หนึ่ งวาแลร์ แ ละลู ก าส์ ไ ด้รับคาสั่งจากเชรอนต์ซ่ ึ งเป็ นเจ้านาย
ให้ตามหาแพทย์ที่มีความสามารถสู ง เพื่อไปรักษาอาการใบ้ของลูแซนด์ ซึ่ งเป็ นลูกของเชรอนต์
มาร์ตีนเห็นว่าเป็ นโอกาสในการแก้แค้นจึงโกหกวาแลร์และลูกาส์ว่าสกานาแรลเป็ นแพทย์ที่เก่งมาก
รั ก ษาได้ทุ ก โรค แต่ ไ ม่ ค่ อ ยจะยอมรั บ ว่ า ตัว เองเป็ นแพทย์ ต้อ งโดนทุ บ ตี ก่ อ นจึ ง จะยอมรั บ
เมื่อสกานาแรลกลับมาที่บา้ น วาแลร์และลูกาส์ได้ทุบตีจนสกานาแรลต้องยอมรับว่าตนเองเป็ นหมอ
เมื่ อ สกานาแรลเดิ น ทางถึ ง ที่ บ ้า นเชรอนต์ สกานาแรลได้อ ธิ บ ายอาการป่ วยของลู แ ซนด์เ ป็ น
ภาษาอัง กฤษที่ ไ ม่ ไ ด้ศ ัพ ท์ เพื่ อ ให้ เ ชรอนต์เ ชื่ อ และรั ก ษาอาการเป็ นใบ้ข องลู แ ซนด์ด้ว ยการ
ให้ทานเหล้าองุ่นผสมกับขนมปั ง ซึ่งเป็ นอาหารสาหรับฝึ กนกแก้วให้พดู แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว
ลูแซนด์น้ นั รักอยูก่ บั เลอ็องร์ แต่เชรอนต์จะให้เธอแต่งงานกับคนอื่น ดังนั้นเธอจึงแกล้งเป็ นใบ้
ในขณะเลอ็องร์ได้แอบเข้ามาในบ้านและเล่าความจริ งทุกอย่างให้สกานาแรลฟัง สกานาแรลรับปาก
ว่าจะช่วยเหลือเลอ็องร์ แลกกับค่าตอบแทน โดยที่สกานาแรลให้เลอ็องร์ปลอมตัวเป็ นเภสัชกรและ
บอกเชรอนต์วา่ ชายคนนี้เป็ นผูช้ ่วยของเขา เลอ็องร์ได้แอบพาลูแซนด์หนีออกจากบ้าน เมื่อเชรอนต์
ทราบความจริ งจึงให้วาแลร์ และลูกาส์จบั ตัวสกานาแรลเพื่อนาไปฟ้ องศาล ในขณะนั้นเองมาร์ ตีน
ได้เดินทางมาที่บา้ นเชรอนต์ และได้ยอมรับความผิดว่าเป็ นเพราะเธอแค้นสกานาแรลจึงโกหกว่า
สกานาแรลเป็ นแพทย์ และระหว่างที่มาร์ ตีนอ้อนวอนเชรอนต์ให้เปลี่ยนจากโทษแขวนคอเป็ น
เฆี่ยนตีสกานาแรลอยูน่ ้ นั เลอ็องร์ ก็ได้พาลูแซนด์กลับมาและบอกว่าตนเองนั้นได้รับมรดกจากลุง
เชรอนต์จึงยอมให้เลอ็องร์กบั ลูแซนด์แต่งงานกันและปล่อยตัวสกานาแรล
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จูเลียง ซิ กองเดล ชายหนุ่ มชาวอังกฤษ ได้พาเบ็ตตี หนี ออกจากบ้านเพราะฮอกซัน
ผูเ้ ป็ นพ่อของเบ็ตตี ไม่ยอมให้เขาทั้งสองทั้งสองแต่งงานกันเนื่องจากจูเลียงยังไม่ได้รับการตอบรับ
ให้เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนของบริ ษทั จูเลียงและเบ็ตตี้ได้มาเช่าห้องพักที่โรงแรมแห่ งหนึ่ งในกรุ งปารี ส
ซึ่ งในวันนั้นเป็ นล่ามประจาโรงแรมติดธุ ระและได้วานอูแชนมาบอกเสมียนที่โรงแรม แต่เสมียน
ของโรงแรมเข้าใจว่าอูแชนเป็ นล่ามที่มาทาหน้าที่แทน อูแชนซึ่งไม่มีความรู ้ภาษาอังกฤษเห็นว่าเป็ น
งานที่ได้รายได้ดีและเห็นว่าทาแค่วนั เดียวเท่านั้น ไม่น่าจะมีคนต่างชาติมาติดต่อสักเท่าไร อูแชนจึง
โกหกว่าตนเป็ นล่าม ในวันนั้นฮอกซันได้มาตามหาเบ็ตตีที่โรงแรม อูแชนรู ้ตวั ว่าไม่สามารถแปล
ได้จึงหาโอกาสหลบหนี ไป ฮอกซันได้บอกเสมียนว่าเขาต้องการให้ตามตารวจมายังโรงแรมเพื่อ
ช่วยเหลือเขา เมื่อตารวจมาถึง อูแชนก็กลับมายังโรงแรมอีกครั้งและแก้ตวั ว่าตนเองได้ยนิ เสี ยงร้อง
ขอความช่วยเหลือเป็ นภาษาสเปน ตนเองจึงรี บวิ่งออกไปดู เมื่ออูแชนไม่สามารถเลี่ยงภาระหน้าที่
ล่ามได้ เขาจึงแปลความในสิ่ งที่ฮอกซันต้องการด้วยเรื่ องที่ตนเองแต่งขึ้นว่าฮอกซันมาตามหาโจรที่
ขโมยสมุดพกของเขา และเมื่อฮอกซันหยิบรู ปจูเลียงและเบ็ตตีมาให้ตารวจดู อูแชนก็บอกตารวจว่า
นั่นคือรู ปของคนร้าย ตารวจจึงออกไปสื บหาตัวของจูเลียงและเบ็ตตี ต่อมาเมื่อจูเลียงกลับมายัง
โรงแรมหลังจากได้ออกไปติดต่อธุ ระ จูเลียงก็ได้พบกับอูแชน เมื่ออูแชนได้สนทนากับจูเลียงจึง
ทราบว่าจูเลียงสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ อูแชนจึงขอให้จูเลียงช่วยพูดกับชาวอังกฤษผูห้ นึ่ งซึ่ งก็
คือฮอกซัน อูแชนก็รับปากว่าจะช่วยเหลือ แต่เมื่อจูเลียงได้เห็นฮอกซันและทราบว่าคนที่ตนต้อง
สนทนาด้วยคือฮอกซัน จูเลียงก็รีบวิ่งหนีไปแต่กถ็ ูกตารวจจับตัวไว้ได้ เมื่อตารวจพาตัวจูเลียงเข้ามา
ในห้องโถงของโรงแรม เบ็ตตี ก็ออกมาและตกใจที่เห็ นจูเลียงโดนจับ จูเลียงและเบ็ตตีพยายาม
อธิบายความจริ งให้ตารวจฟังแต่ตารวจก็ยงั ไม่เชื่อ จนกระทัง่ มีโทรศัพท์เข้ามาที่โรงแรมเพื่อแจ้งแก่
จูเลียงว่าเขาได้รับการอนุมตั ิให้เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนของบริ ษทั ฮอกซันจึงยอมยกเบ็ตตีให้และบอกให้
ตารวจปล่อยตัวจูเลียงไป ตารวจรู ้สึกงงกับเหตุการณ์น้ ี มาก อูแชนจึงอธิ บายอย่างคนที่ไม่รู้ว่าเป็ น
ธรรมเนียมของชาวอังกฤษที่เมื่อจับตัวคนร้ายได้ เจ้าทุกข์จะปล่อยตัวคนร้ายและยกลูกสาวให้

368
Un Client Serieux
บาร์ บเบอมอลเป็ นทนายความที่ไม่ค่อยมีผูใ้ ดมาจ้างให้ว่าความ วันหนึ่ งลากูปีลได้
เดิ นทางมาที่ ศาลเพราะมี นัดพิจารณาคดี ที่ถูกอัลเฟรดฟ้ องร้ องข้อหาทาร้ ายร่ างกาย จ่ าศาลและ
บาร์ บเบอมอลเห็นว่าลากูปีลยังไม่มีทนายความ จ่าศาลจึงช่วยเหลือบาร์บเบอมอลด้วยการโฆษณา
โอ้อ วดความสามารถในการว่ า ความของบาร์ บ เบอมอลให้ ล ากู ปี ลทราบ ลากู ปี ลเชื่ อ ว่ า
บาร์ บ เบอมอลสามารถช่ ว ยเขาได้จึ ง ว่ า จ้า งบาร์ บ เบอมอล บาร์ บ เบอมอลบอกว่ า ตนเองเป็ น
ทนายความที่มีความสามารถ จึงเรี ยกค่าทนายความในราคาแพง แต่ก็แสร้งพูดว่าตนเองนั้นใจดีจึง
ลดราคาให้กบั ลากูปีล เมื่อทั้งสองฝ่ ายตกลงราคากันได้จึงเดินทางเข้าสู่ หอ้ งพิจารณาคดี ฝ่ ายอัยการ
และอัลเฟรดซึ่ งเป็ นโจทก์ของคดี น้ ี ได้ให้การว่าลากูปีลซึ่ งเป็ นพนักงานเปิ ดไฟตามท้องถนนนั้น
เป็ นลูกค้าประจาที่ร้านกาแฟของเขา ทุกวันลากูปี ลจะสั่งกาแฟกินเพียงแก้วเดียว แต่ลากูปีลเป็ น
คนที่ ชอบทาอะไรตามใจตนเองและสร้ างความเดื อดร้ อนให้กับลูกค้าคนอื่ น ๆ จนทาให้ลูก ค้า
ในร้านของเขาไม่ค่อยเข้าร้าน เขาจึงต่อว่าแต่กลับถูกลากูปีลทาร้ายร่ างกาย เขาจึงต้องฟ้ องร้องเพื่อ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย บาร์บเบอมอลในฐานะทนายความของจาเลยจึงแก้ต่างด้วยถ้อยคาที่โกหกและ
แสดงถึ งความฉลาดแกมโกงว่าลากูปีลเป็ นพนักงานของรั ฐที่ ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างดี เลิศ ชี วิตของ
ลากูปีลนั้นเป็ นหม้ายและต้องเลี้ยงดูลูกถึงห้าคน ซึ่ งความจริ งแล้วไม่ใช่เช่นนั้น และให้การต่อไป
ว่าลากูปีลไปที่ร้านกาแฟทุกวันก็เพื่อพักผ่อนและอ่านหนังสื อพิมพ์ นอกจากนี้ ทุก ๆ วันนั้นได้ส่ัง
เครื่ องดื่มถึงเจ็ดอย่าง แต่ที่จริ งคือแล้วเครื่ องดื่มทั้งเจ็ดอย่างนั้นเป็ นส่ วนผสมและขั้นตอนของกาแฟ
เย็น อีกทั้งสาเหตุที่ลากูปีลต้องทาร้ายร่ างกายอัลเฟรดก็เป็ นเพราะถูกอัลเฟรดต่อว่าและจับตัวไว้
ลากูปีลจึงต้องทาร้ายร่ างกายเพื่อป้ องกันตัว จากนั้นอัยการฝ่ ายอัลเฟรดก็ได้กล่าวโต้แย้ง ซึ่งในขณะ
นั้นเองจ่าศาลได้นาหนังสื อราชการด่วนมาให้อยั การ ทั้งนี้ หนังสื อราชการระบุว่าอัยการคนปั จจุบนั
ถูกสัง่ ย้ายและมีการแต่งตั้งให้บาร์บเบอมอลทาหน้าที่อยั การแทน เมื่ออัยการได้อ่านหนังสื อราชการ
เขาก็ออกจากศาลไปทันทีท้ งั ที่ยงั พิจารณาคดีไม่เสร็ จ เมื่อไม่มีอยั การคดีก็ไม่สามารถพิจารณาได้
บาร์ บเบอมอลจึงฉวยโอกาสทาหน้าที่อยั การของคดีในทันที บาร์ บเบอมอลได้เปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองจากการแก้ตวั ให้ฝ่ายลากูปีลเป็ นการฟ้ องร้องและกล่าวหาลากูปีลว่ากระทาความผิด โดยเขา
ได้แ ก้ต่า งการว่า ความของทนายฝ่ ายลากูปี ลว่าโกหก ทั้งที่ ค วามจริ งแล้ว การแก้ไ ขค าพูด ของ
ตัวเขาเอง ลากูปีลเห็นว่าตัวเองกาลังจะแพ้คดีจึงเรี ยกร้องเงินค่าจ้างคืน แต่บาร์บเบอมอลบอกว่าให้
ไปเรี ยกร้ องกับทนายความฝ่ ายจาเลย ตอนนี้ ตวั เขาเป็ นอัยการไม่ใช่ ทนายความของฝ่ ายจาเลย
ในที่สุดอธิบดีผพู ้ ิพากษาจึงตัดสิ นให้ลากูปีลชดใช้เงินแก่อลั เฟรด
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โอราซ ติ๊ก เป็ นทหารที่ไปประจาการที่ประเทศจีนกว่าสิ บปี วันหนึ่ งเขาได้กลับมาที่
กรุ งปารี สพร้อมกับแบร์ กนารด์ ซึ่ งเป็ นทหารรับใช้ และมีโอกาสมาเยี่ยมมาดาม เดอ กีย-์ โรแบรต์
ซึ่ งเป็ นป้ า โอราซ ติ๊ ก ได้พ บกับลูซีล หลานสาวของมาดาม เดอ กี ย-์ โรแบรต์ และทั้งสองก็
ตกหลุมรักกัน แต่ทว่าในขณะนั้นลูซีลได้รับการทาบทามจากเดซอมบัวส์ ผูเ้ ป็ นครู เพื่อให้แต่งงาน
กับ เซแลสแต็ ง มาจิ๊ ส ผู ้ป ระกอบอาชี พ เลขานุ ก ารของส านั ก งานสถิ ติ เดซอมบัว ส์ เ ป็ น
คนที่ไม่ลุ่มหลงกับความเป็ นนักวิชาการและมักดูถูกอาชี พทหารจึงทาให้ไม่ลงรอยกับโอราซ ติ๊ก
วันหนึ่ งเดซอมบัวส์ได้พาเซแลสแต็ง มาจิ๊ส มาที่บา้ นของมาดาม เดอ กี ย-์ โรแบรต์ เซแลสแต็ง
มาจิ๊ส ได้แนะนาตนเองว่าเป็ นคนชอบศึกษาหาความรู ้ ไม่ชอบการเที่ยวเตร่ ดื่มแต่น้ าเปล่า และยัง
เขียนหนังสื อสถิติพยากรณ์ศาสตร์ โดยเขารู ้สึกภาคภูมิใจที่ได้คน้ คว้าเรื่ องจานวนตัวเพลี้ยในนาข้าว
และจานวนผูห้ ญิงที่เป็ นหม้ายที่เดิ นข้ามสะพาน อย่างไรก็ตามโอราซ ติ๊ก และลูซีลมองว่าเป็ น
เรื่ องที่ ไร้ ประโยชน์ โอราซ ติ๊ ก และลูซีลได้สารภาพต่อมาดาม เดอ กี ย-์ โรแบรต์ ว่าเขาทั้งคู่
รักกัน มาดาม เดอ กีย-์ โรแบรต์ จึงได้แจ้งต่อเดซอมบัวส์ว่าต้องการยกเลิกการแต่งงานของลูซีล
แต่เดซอมบัวส์ น้ ันไม่ยอมเพราะเขาหวังในมรดกที่ลูซีลได้รับจากญาติและเกรงว่าตนเองจะเสี ย
ประโยชน์ในการคบหากับนักวิชาการอย่างเซแลสแต็ง มาจิ๊ ส เดซอมบัวส์ จึงตัดสิ นบอกแขก
ที่มาร่ วมงานเลี้ยงที่บา้ นมาดาม เดอ กีย-์ โรแบรต์ ว่าเซแลสแต็ง มาจิ๊ส กาลังจะแต่งงานกับลูซีล ซึ่ง
ทาให้โอราซ ติ๊ก ไม่พอใจเป็ นอย่างมากจนเตะเซแลสแต็ง มาจิ๊ส ล้มลง หลังจากนั้นเซแลสแต็ง
มาจิ๊ ส ได้เล่าให้มาดาม เดอ กี ย-์ โรแบรต์ และลูซีลฟั งว่าเขาได้สืบทราบว่าบาดแผลที่ แขนของ
โอราซ ติ๊ ก นั้น เกิ ด จากการดวลดาบโดยมี ส าเหตุ ม าจากการแย่ง ผูห้ ญิ ง ลู ซี ล หลงเชื่ อ ตามที่
เซแลสแต็ง มาจิ๊ส ได้เล่าให้ฟัง ลูซีลจึงบอกเลิกกับโอราซ ติ๊ก ซึ่ งทาให้โอราซ ติ๊ก เสี ยใจเป็ น
อย่างมาก อย่างไรก็ตามมาดาม เดอ กีย-์ โรแบรต์ นั้นไม่เชื่อตามที่เซแลสแต็ง มาจิ๊ส บอก เธอจึง
สอบถามความจริ งจากแบร์ กนารด์ แบร์ กนาร์ ดจึงเล่าความจริ งให้ฟังว่าบาดแผลที่เห็นนั้นเกิดจาก
การที่โอราซ ติ๊ก เอาดาบมาเฉื อนแขนตัวเองเพื่อชดเชยความผิดที่โมโหและเผลอเตะแบร์ กนารด์
เมื่อลูซีลทราบความจริ งจึงเข้าไปง้อโอราซ ติ๊ก และทั้งสองก็ขบั ไล่เซแลสแต็ง มาจิ๊ส ให้ออกไป
จากบ้าน
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มาแล็งเชียร์เป็ นแพทย์ที่ไม่ค่อยมีใครมารักษา วันหนึ่งเขาได้ยนิ คนไข้ของเขานินทาว่า
แอมเมอลีน ลูกสาวของเขา กาลังจะแต่งงานกับเฟรเดริ ก ซึ่ งเป็ นครู สอนดนตรี ให้แก่แอมเมอลีน
มาแล็งเชียร์เล่าให้บล็องช์ ซึ่งเป็ นภรรยาได้ฟัง มาแล็งเชียร์และบล็องช์จึงตัดสิ นใจเรี ยกเฟรเดริ กมา
คุยถึงความรู ้ สึกที่ มีต่อแอมเมอลีน และเฟรเดริ กก็ยอมรับว่ารั กอยู่กบั แอมเมอลีน และได้เล่าว่า
แท้จริ งแล้วเขาเป็ นทนายความแต่ไม่ค่อยมีใครว่าจ้างว่าความ ส่ วนนายราตินวั ส์และกงสต็องซ์ ซึ่ ง
เป็ นพ่อและแม่ของเขานั้นประกอบกิ จการค้าขาย ทั้งนี้ มาแล็งเชี ยร์ และบล็องช์ก็พอใจเฟรเดริ ก
เช่นกัน จึงยินยอมที่จะยกแอมเมอลีนหั้ เมื่อเฟรเดริ กกลับไป แอมเมอลีนได้แอบเล่าให้มาแล็งเชียร์
และบล็องช์ฟังว่านายราติ นัวส์ และกงสต็องซ์จะแอบมาดู ตวั แอมเมอลีนด้วยการหลอกว่าจะมา
ขอเช่าตึกและแกล้งป่ วยมาให้มาแล็งเชียร์รักษา มาแล็งเชียร์และบล็องช์เข้าใจว่าครอบครัวของฝ่ าย
เฟรเดริ กนั้นมีฐานะที่ร่ ารวยและเกรงว่าครอบครัวของตนเองจะมีฐานะไม่คู่ควรและกลัวถูกดูถูก
จึ งตบตาว่านายมาแล็งเชี ยร์ เป็ นแพทย์ที่ไม่ค่อยว่างเพราะมีคนมารั กษามาก อี กทั้งยังตบตาว่ามี
คนรั บใช้ที่บา้ นจานวนหลายคน ทั้งที่มีเพียงคนเดี ยว ทั้งนี้ การตบตาเกิ ดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็ นว่า
ครอบครัวของตนเองนั้นก็มีฐานะที่มงั่ คัง่ เช่นกัน และท้ายที่สุดนายราตินวั ส์และกงสต็องซ์กไ็ ด้บอก
ความจริ งว่าต้องการมาดูตวั เพื่อสู่ ขอแอมเมอลีน ทั้งนี้ ฝ่ายมาแล็งเชียร์ และบล็องช์ก็ขอเวลาในการ
ตัดสิ นใจก่อน การตบตาของมาแล็งเชียร์และบล็องช์น้ นั ทาให้นายราตินวั ส์และกงสต็องซ์เชื่ออย่าง
สนิ ทใจว่าครอบครั วฝ่ ายผูห้ ญิงนั้นมีฐานะที่ร่ ารวย และคิดว่าครอบครัวของตนเองนั้นมีฐานะที่
ไม่คู่ควรกับฝ่ ายหญิง ในระหว่างรอคาตอบจากฝ่ ายหญิงนั้นโรแบรต์ ซึ่ งเป็ นอาของนายราตินวั ส์
ได้มาเยีย่ มที่บา้ นและยินดีจะช่วยเหลือเรื่ องงานแต่งงาน แต่ดว้ ยความเกรงใจนายราตินวั ส์จึงปฏิเสธ
ข้อเสนอ วันหนึ่ งครอบครัวฝ่ ายหญิงได้เดินทางมาที่บา้ นของฝ่ ายชายโดยไม่ได้นดั ล่วงหน้าเพื่อมา
ตอบรับการสู่ ขอ นายราตินวั ส์และกงสต็องซ์จึงตบตาครอบครัวฝ่ ายหญิงเพราะเกรงว่าจะมีฐานะ
ไม่คู่ควร ด้วยการแก้ตวั ว่าห้องรับแขกนั้นยังจัดไม่เสร็ จเพราะเครื่ องตกแต่งที่สั่งไว้ยงั ไม่มาส่ ง จึงมี
เครื่ องเรื อนน้อยชิ้ น จากนั้น นายราติ นัว ส์ และกงสต็องซ์จึ งชวนให้มาแล็งเชี ย ร์ และบล็องช์มา
รับประทานอาหารเย็นแบบเป็ นกันเองที่บา้ น ก่อนจะแยกย้ายกันพ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ ายจึงพูดคุย
ถึงเรื่ องเงินทองและข้าวของเครื่ องใช้สาหรับลูก ๆ ที่กาลังจะแต่งงานกัน โดยต่างฝ่ ายต่างเกทับว่า
จะต้องเตรี ยมเรื่ องนั้นเรื่ องนี้ เพื่อให้สมฐานะทางบ้าน ในระหว่างช่ วงเวลาที่แยกกันนั้นฝ่ ายนาย
ราตินวั ส์และกงสต็องซ์ได้ตบตาครอบครัวฝ่ ายหญิงด้วยการจ้างพ่อครัวจากโรงแรมให้มาปรุ งอาหาร
และได้จา้ งคนรับใช้ที่เป็ นนิ โกรจากเพื่อนบ้านเพื่อมาทาหน้าที่ บริ กร นอกจากนี้ นายราตินัวส์ได้
ปรึ กษากับกงสต็องซ์ว่าจะเชิ ญโรแบรต์ ผูเ้ ป็ นอามาร่ วมรับประทานอาหารด้วย แต่กงสต็องซ์ไม่
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เห็นด้วยเพราะเห็นว่าโรแบรต์เป็ นคนไม่มีมารยาท เกรงว่าจะทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง เมื่อถึงเวลา
รั บประทานอาหารเย็นทั้งสองฝ่ ายต่างตบตากันด้วยชุ ดแต่งกายที่หรู หราเพื่อบ่งบอกว่าฝ่ ายของ
ตนเองนั้นมีฐานะที่ร่ ารวย ทั้งนี้ ก่อนการรับประทานอาหารพ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ ายก็ได้พูดคุย
เรื่ องการจัดตั้งกองทุนสาหรับคู่สมรสใหม่และเรื่ องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่พ่อและแม่ของคู่สมรสใหม่
ต้องช่วยจัดเตรี ยมไว้ให้ ทั้งนี้ ท้ งั สองฝ่ ายต่างตกลงเรื่ องค่าใช้จ่ายโดยไม่คิดถึงฐานะทางการเงินของ
ตนเอง เพราะคิดเพียงว่าจะต้องตบตาอีกฝ่ ายไม่ให้รู้ความจริ งเรื่ องฐานะ และท้ายที่สุดต่างฝ่ ายต่าง
เกี่ ยงกันที่ จะจ่ายด้วยเหตุผลว่าต่างฝ่ ายต่างรู ้ ตวั ว่าไม่ได้มีฐานะร่ ารวยอย่างที่ตบตา การเกี่ ยงกัน
ในครั้งนี้ นามาสู่ การทะเลาะกัน ท้ายที่สุดพ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ ายก็บอกเลิกกันและกล่าวหาว่า
อีกฝ่ ายอาจจะกาลังหลอกลวง ในขณะนั้นโรแบรต์ได้มาที่บา้ นของฝ่ ายชายและบอกแก่ท้ งั สองฝ่ าย
ว่าเขาทราบความจริ งจาดกคนรับใช้วา่ ทั้งสองฝ่ ายต่างกาลังตบตากันว่าฝ่ ายของตนนั้นเป็ นครอบครัว
ที่มีฐานะร่ ารวย แต่ความจริ งแล้วไม่ใช่เช่นนั้น และการบอกเลิกกันครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าทั้งสอง
ฝ่ ายไม่เห็นแก่ลูกของตนเอง ในที่สุดทั้งสองฝ่ ายต่างก็ยอมรับความจริ งและแสดงความจริ งใจด้วย
การเล่าความจริ งให้แต่ละฝ่ ายได้ฟัง ทั้งนี้ โรแบรต์ก็ได้มอบเงินให้กบั เฟรเดริ กและแอมเมอลีนเพื่อ
นาไปเริ่ มต้นการใช้ชีวิตคู่ และทั้งสองฝ่ ายก็รับประทานอาหารเย็นร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
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นายเปริ ช องวางแผนจะพานางเปริ ช องและอองเรี ย ต ซึ่ ง เป็ นภรรยาและลู ก สาว
เดิ นทางไปเที่ยวภูเขาน้ าแข็งลา แมร์ เดอ กล๊าส ที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ในขณะที่ท้ งั สามคน
กาลังรอขึ้นรถไฟที่สถานี รถไฟลียงนั้น ดาเนี ยล ซาวารี่ และอาร์ มองด์ เดโรเช่ ซึ่ งเป็ นเพื่อนกัน
นั้นได้หลงรักอองเรี ยต ทั้งสองคนจึงตกลงกันว่าจะแอบตามครอบครัวนายเปริ ชองไปด้วย และ
ในระหว่างที่ตามไปนั้นจะต่อสู ้กนั อย่างสุ ภาพบุรุษเพื่อพิชิตใจอองเรี ยต เมื่อไปถึงที่พกั ในหมู่บา้ น
มงตองแวร์ บริ เวณภูเขาน้ าแข็งลา แมร์ เดอ กลาส นายเปริ ชองได้ใส่ เดื อยที่รองเท้าและไปขี่มา้
เมื่ อม้าถูกเดื อยที่ รองเท้าของนายเปริ ชองเกี่ ยวจึ งเกิ ดอาการตกใจยืนสองขา ทาให้นายเปริ ชอง
ตกจากม้า และหล่ น ลงไปในหุ บ เขา แต่ อ าร์ ม องด์ เดโรเช่ ได้ช่ ว ยชี วิ ต นายเปริ ช องไว้ไ ด้ท ัน
นางเปริ ชองและอองเรี ยตแสดงความขอบคุณต่ออาร์ มองด์ เดโรเช่ เป็ นอย่างมาก แต่นายเปริ ชอง
กลับรู ้สึกไม่พอใจ เพราะเขานั้นมีลกั ษณะนิ สัยที่ชอบให้ผอู ้ ื่นเห็นว่าตนเองสาคัญและไม่ชอบการ
เป็ นหนี้บุญคุณผูอ้ ื่น ซึ่งดาเนียล ซาวารี่ สังเกตเห็นลักษณะนิสยั เช่นนี้ของนายเปริ ชอง เขาจึงแกล้ง
กล่นลงไปในหลุมตื้น ๆ เพื่อให้นายเปริ ชองช่วยเหลือเขา จากนั้นเขาก็ยกย่องสรรเสริ ญนายเปริ ชอง
ต่อหน้าทุกคน ซึ่งทาให้นายเปริ ชองรู ้สึกภาคภูมิใจและชอบดาเนียล ซาวารี่ เป็ นอย่างมาก เมื่อนาย
เปริ ชองและครอบครั วกลับมายังบ้านพักในกรุ งปารี ส นางเปริ ชองได้บอกว่าอาร์ มองด์ เดโรเช่
มายอมรับว่าหลงรักอองเรี ยตและอยากจะขอแต่งงาน ส่ วนนายเปริ ชองก็บอกว่าดาเนี ยล ซาวารี่
บอกว่า รั ก อองเรี ย ต และอยากจะแต่ ง งานด้ว ยเช่ น กัน ทั้งสองคนจึ งให้อองเรี ย ตเป็ นฝ่ ายเลื อ ก
ซึ่ งอองเรี ยตก็เลื อกอาร์ มองด์ เดโรเช่ ทาให้นายเปริ ชองรู ้ สึกไม่พอใจเพราะเขาเองนั้นไม่ชอบ
อาร์ มองด์ เดโรเช่ เขาจึงอ้างว่าขอสื บถึงฐานะความเป็ นอยู่ของอาร์ มองด์ เดโรเช่ ก่อน ในเวลา
ต่อมาอาร์ มองด์ เดโรเช่ ได้ช่วยเหลื อนายเปริ ชองบอี กสองครั้ ง คือช่ วยให้นายเปริ ชองไม่ถูก
ดาเนินคดีขอ้ หาหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพราะในระหว่างการเดินทางขากลับ นายเปริ ชอง
ได้แอบซ่อนนาฬิกาไว้เพื่อหลบเลี่ยงการเสี ยภาษี เมื่อถูกจับได้เขากลับต่อว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย
ถ้อยคาที่ หยาบคาย นอกจากนี้ ยังได้ช่วยให้นายเปริ ชองไม่ตอ้ งไปดวลดาบกับพันตรี มาธิ เยอร์
หลังจากที่พนั ตรี มาธิ เยอร์ ได้เดินทางมาท้านายเปริ ชองดวลดาบเพื่อกูศ้ กั ดิ์ศรี เพราะพันตรี มาธิเยอร์
มองว่าเขาถูกนายเปริ ชองดูหมิ่นด้วยการเขียนข้อความต่อว่าเขาในสมุดเยี่ยมชมบ้านพักในหมู่บา้ น
มงตองแวร์ การช่ วยเหลื อของอาร์ มองด์ เดโรเช่ ทาให้นางเปริ ชองและอองเรี ยตชอบเขาเป็ น
อย่างมาก แต่นายเปริ ชองกลับยิ่งเกลียดเพราะอาร์ มองด์ เดโรเช่ ทาให้นายเปริ ชองรู ้สึกว่าเป็ น
หนี้ บุ ญคุ ณ มากยิ่ง ขึ้ น ต่ อมาดาเนี ย ล ซาวารี่ ได้แ อบพูด คุ ย กับอาร์ มองด์ เดโรเช่ ที่ บา้ นของ
นายเปริ ชอง และเผยความจริ งให้ฟังว่าเขานั้นแกล้งตกหลุมเพื่อให้นายเปริ ชองช่วยเหลือ จากนั้น
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เขาก็คอยชื่นชมนายเปริ ชอง เพื่อให้นายเปริ ชองรู ้สึกว่าตัวเองเป็ นคนสาคัญ เพราะนายเปริ ชองนั้น
เป็ นคนที่ ห ยิ่ ง ชอบให้ ผูอ้ ื่ น เห็ น ว่ า ตนเองนั้น เป็ นคนส าคัญ และเป็ นคนไม่ รู้ จ ัก บุ ญ คุ ณ ผูอ้ ื่ น
ซึ่ งในขณะที่ดาเนี ยล ซาวารี่ กาลังต่อว่านายเปริ ชองนั้น นายเปริ ชองได้แอบได้ยินจึงได้ทราบ
ความจริ งทั้งหมด ทาให้เขารู ้ความจริ งว่าดาเนียล ซาวารี่ เป็ นคนหน้าไหว้หลังหลอก อีกทั้งยังทาให้
เขารู ้สึกสานึกในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของเขา ดังนั้นนายเปริ ชองจึงยกอองเรี ยตให้กบั
อาร์มองด์ เดโรเช่
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หมอจาเป็ น
ตาสังกับยายมาเป็ นคู่สามีภรรยากัน เขาทั้งสองทะเลาะกันจนกระทัง่ ตาสังเผลอทุบตี
ยายมา ซึ่ งตัง เองก็ รู้ สึ ก ผิ ด และกล่ า วขอโทษยายมา แต่ ย ายมาแม้ว่ า จะบอกว่ า ให้ อ ภัย ตาสั ง
แต่ได้เก็บความแค้นไว้ในใจ วันหนึ่ งอ้ายเหลือกับอ้ายหลอได้เดินทางมาตามหาหมอวิเศษเพื่อจะ
พาไปรั กษาจิ นดา ซึ่ งป่ วยเป็ นใบ้ ยายมาเห็ นเป็ นโอกาสแก้แค้นตาสัง จึ งโกหกอ้ายเหลื อและ
อ้ายหลอว่า ตาสัง เป็ นหมอวิ เ ศษแต่ ไ ม่ ค่อ ยจะยอมรั บ ต้อ งทุ บตี จ นเจี ย นตายก่ อ นจึ งจะยอมรั บ
เมื่ออ้ายเหลือและอ้ายหลอพบตาสังก็ได้ทุบตีตาสังจนตาสังต้องยอมรับว่าเป็ นหมอโดยไม่ทราบ
เหตุผล อ้ายเหลือและอ้ายหลอพาตาสังมายังบ้านของหมื่นจาเนี ยร เมื่อตาสังทราบว่าหมื่นจาเนี ยร
จะให้รางวัลตอบแทนอย่างงามและเขาเห็นว่าการแกล้งยอมรับว่าเป็ นหมอสามารถสร้างรายได้ให้
ตนเองได้ เขาจึ ง สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้กับ ตนเองด้ว ยการวิ นิ จ ฉัย อาการป่ วยของจิ น ดาเป็ น
ภาษาอังกฤษที่ เขาพูดอย่างผิด ๆ ถูก ๆ เพราะเขาเคยทางานเป็ นคนใช้ที่บา้ นของหมอฝรั่ ง และ
จาคาภาษาอังกฤษที่หมอพูดได้นิดหน่ อยแต่ไม่รู้เรื่ อง ตาสังบอกให้หมื่นจาเนี ยรรักษาอาการป่ วย
ของจินดาด้วยการให้กินข้าวคลุกไข่ โดยให้เหตุผลว่านกขุนทองก็ฝึกพูดด้วยวิธีการนี้ แต่ความจริ ง
แล้วจิ นดานั้นแกล้งเป็ นใบ้เพราะไม่พอใจที่หมื่นจาเนี ยรไม่ให้เธอคบหากับนายเหลี่ยมแต่จะให้
แต่งงานกับนายห่ อ ชายหนุ่ มที่หมื่นจาเนี ยรหามาให้ ในระหว่างนั้นนายเหลี่ยมได้แอบมาที่บา้ น
หมื่นจาเนี ยรและได้พบกับตาสัง นายเหลี่ยมจึงได้เล่าความจริ งให้ตาสังฟั ง ตาสังตกลงจะช่วยให้
นายเหลี่ยมสมหวังในความรักเพื่อแลกกับค่าตอบแทน ตาสังจึงให้นายเหลี่ยมปลอมตัวเป็ นแขก
และบอกหมื่ น จ าเนี ย รแขกคนนี้ ว่า เป็ นผูช้ ่ ว ยของเขา ต่ อ มานายเหลี่ ย มก็ พ าจิ น ดาหลบหนี ไ ป
เมื่อหมื่นจาเนียรทราบความจริ งก็โกรธมากและให้อา้ ยเหลือกับอ้ายหลอจับตัวตาสังไว้เพื่อส่ งตารวจ
ในขณะนั้นเองยายมาได้เดินทางมาที่บา้ นหมื่นจาเนียร เมื่อเห็นตาสังถูกจับก็รู้สึกเสี ยใจและยอมรับ
ว่าเป็ นเพราะตนเองที่โกหกว่าตาสังเป็ นหมอวิเศษ ในขณะที่ยายมาอ้อนวอนให้หมื่นจาเนียรยกโทษ
ให้ตาสัง นายเหลี่ยมก็ได้พาจิ นดากลับมาที่บา้ นเพื่อขอโทษที่ตนเองพาจินดาหนี ไปและได้บอก
หมื่นจาเนี ยรว่าตนเองได้รับมรดกจากลุงแล้ว หมื่นจาเนี ยรจึงยอมยกจินดาให้และปล่อยตัวตาสัง
กลับบ้านพร้อมกับยายมา
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ล่ามดี
ริ ชาร์ ด ดิ๊กซัน ได้พาเบ็ตตี สมิท หนี ออกจากบ้านและเช่าห้องพักที่โรงแรมสงขลา
เพราะยอน สมิ ท ซึ่ งเป็ นพ่อของเบ็ตตี ไม่ยอมให้เขาทั้งสองแต่งงานกันเพราะริ ชาร์ ด ดิ๊ กซัน
ยังไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในวันนั้นล่ามประจาโรงแรมติดธุ ระงานศพของน้องสาว เขาจึง
วานให้นายจอนซึ่ งไม่มีความรู ้ทางภาษาอังกฤษมาทาหน้าที่แทน นายจอนรับที่จะทางานนี้ เพราะ
เห็นว่าเป็ นงานที่มีรายได้ต่อวันที่ดีและคิดว่าไม่น่าจะมีฝรั่งมาเข้าพัก ถึงมีเขาก็ค่อยหาทางหลบเลี่ยง
ในขณะที่ริชาร์ ด ดิ๊กซัน ออกไปส่ งโทรเลขและติดต่อธุ ระข้างนอก ยอน สมิท ได้มาตามหาเขา
และเบ็ตตีที่โรงแรม นายจอนเห็นยอน สมิท ก็หลบหนี ไป ยอน สมิท พยายามสื่ อสารกับเสมียน
ประจาโรงแรม แต่ต่างคนต่างไม่เข้าใจกันอยูน่ าน จนกระทัง่ ยอน สมิท บอกให้ไปตามตารวจมา
เมื่อตารวจมาถึง นายจอนก็กลับมาที่โรงแรมอีกครั้งและโกหกว่าตนเองได้ยินเสี ยงร้องขอความ
ช่ ว ยเหลื อเป็ นภาษารั สเซี ย จึ ง ออกไปดู ต ารวจบอกให้น ายจอนแปลสิ่ งที่ ย อน สมิ ท ต้องการ
นายจอนไม่สามารถเลี่ยงสถานการณ์น้ นั ได้ เขาจึงโกหกตารวจว่ายอน สมิท ถูกโจรขโมยสมุดพก
ส่ วนรู ปที่ยอน สมิท ยื่นมาให้ตารวจนั้นคือรู ปคนร้าย แต่ความจริ งแล้วคือรู ปของริ ชาร์ ด ดิ๊กซัน
และเบ็ต ตี จากนั้น ต ารวจจึ ง ออกไปตามหาตัว คนร้ า ย และยอน สมิ ท จึ ง เข้า พัก ที่ โ รงแรม
ในระหว่างนั้นริ ชาร์ ด ดิ๊กซัน ได้กลับมาที่โรงแรมและได้พบกับนายจอน เมื่อนายจอนทราบว่า
ริ ชาร์ ด ดิ๊กซัน สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ เขาจึงขอร้องให้ริชาร์ด ดิ๊กซัน ช่วยทา
หน้าที่ล่ามสื่ อสารกับยอน สมิท แทนเขา แต่เมื่อริ ชาร์ ด ดิ๊กซัน เห็นยอน สมิท ริ ชาร์ ด ดิ๊กซัน
ก็รีบวิ่งหนี ไป อย่างไรก็ตามตารวจก็จบั ตัวริ ชาร์ ด ดิ๊กซัน ไว้ได้ที่หน้าโรงแรมและพาตัวเข้ามา
ในโรงแรม ในเวลานั้นเบ็ตตีก็ได้ลงมาจากห้องพักพอดี ตารวจจึงจับตัวเบ็ตตีไว้พร้อมกัน ริ ชาร์ ด
ดิ๊ ก ซั น และเบ็ ต ตี รู้ สึ ก ตกใจมากที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า เป็ นคนร้ า ย ส่ ว นยอน สมิ ท นั้ นก็ ต กใจ
เช่นเดียวกัน ทั้งสามคนพยายามอธิบายความจริ งให้ตารวจฟัง แต่ตารวจก็ไม่เชื่อ ในขณะนั้นมีคน
โทรศัพท์เข้ามาที่ โรงแรมเพื่อบอกข่าวแก่ ริชาร์ ด ดิ๊ กซัน ว่าเขาได้รับการอนุ มตั ิให้เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั เมื่อยอน สมิท ทราบความเช่นนั้นจึงบอกให้ตารวจปล่อยทั้งสองคนไปและยอมยกเบ็ตตี
ให้ริชาร์ ด ดิ๊ กซัน ตารวจเองรู ้ สึกงงกับเหตุการณ์น้ ี มาก นายจอนจึ งอธิ บายให้ตารวจฟั งว่าเป็ น
ธรรมเนียมของคนอังกฤษที่เมื่อจับคนร้ายจะยกลูกสาวให้กบั คนร้ายและได้งานทาจากยอน สมิท
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คดีสาคัญ
นายเฉลียว ฉลาดพูด เป็ นทนายความที่ ความสามารถในการพูดเป็ นอย่างยิง่ แต่ไม่ค่อย
มีใครมาจ้างให้ว่าความ วันหนึ่ งนายกูบได้เดินทางมายังศาลเพราะมีนดั พิจารณาคดีในข้อหาที่เขา
ท าร้ า ยร่ า งกายจี น เก๊ า ซึ่ ง เป็ นเจ้า ของร้ า น ขุน กิ น นรแมนซึ่ ง เป็ นจ่ า ศาลเห็ น ว่า นายกูบ ยัง ไม่ มี
ทนายความ เขาจึงแอบตกลงกับนายเฉลียว ฉลาดพูด ว่าจะช่วยเหลือให้นายกูบจ้างให้เขาว่าความ
ให้ ขุนกินนรแมนได้คุยโม้โอ้อวดถึงความสามารถของนายเฉลียว ฉลาดพูด จนนายกูบเชื่อและ
ว่าจ้างนายเฉลี ยว ฉลาดพูด ในตอนแรกทั้งสองฝ่ ายต่างตกลงราคากัน ไม่ไ ด้เพราะนายเฉลี ย ว
ฉลาดพูด เรี ยกค่าจ้างว่าความจานวนห้าร้อย โดยให้เหตุผลว่าเขาเองคนที่เก่งมาก แต่ก็ทาทีว่าเป็ น
คนใจดีจึงลดราให้เหลือยีส่ ิ บบาท อย่างไรก็ตามนายกูบก็ยงั เห็นว่าราคาแพงเกินที่จะจ่าย สุ ดท้ายจึง
ตกลงกันได้ในราคาสิ บบาท ก่ อนจะเริ่ มการพิจารณาคดี ขุนประเคนคดี ในฐานะของอัยการได้
แจ้งแก่พระโลละศาสตร์ราชสภาบดี ซึ่งเป็ นอธิบดีผพู ้ ิพากษาว่าจะมีหนังสื อราชกิจจานุเบกษามาถึง
วันนี้ พระโลละศาสตร์ ราชสภาบดีจึงให้ตาทุย้ ซึ่ งเป็ นนักการประจาศาลไปตามเรื่ อง ตาทุย้ จึงได้
วานให้บุตรชายไปรอรับหนังสื อราชกิจจานุ เบกษาที่สถานี รถไฟ ทั้งนี้ ขุนประเคนคดีได้สืบทราบ
มาว่าหนังสื อราชกิ จจานุ เบกษาที่ จะมาถึ งวันนี้ อาจเป็ นการปลดตัวเขาออกจากตาแหน่ งอัยการ
เพราะก่ อ นหน้า นี้ เขาถู ก นายเฉลี ย ว ฉลาดพูด แอบเขี ย นบทความต่ อ ว่า การทาหน้า ที่ ข องเขา
ลงในหนังสื อพิมพ์จนทาให้เขาหมดความน่ าเชื่ อถือ เมื่อเริ่ มการพิจารณาคดี ขุนประเคนคดีและ
จีนเก๊าได้เล่าให้ศาลฟั งว่านายกูบเป็ นลูกค้าประจาที่ร้าน โดยทุก ๆ วันนายกูบจะสั่งกาแฟกินเพียง
แก้วเดียว แต่นายกูบนั้นเป็ นคนที่ทาอะไรตามใจตนเองและชอบรบกวนและสร้างความเดือดร้อน
ให้กบั ลูกค้าคนอื่น ๆ เช่น เอากระดานหมากรุ กที่ลูกค้าเล่นกันอยูม่ ารองนัง่ เป็ นต้น ส่ งผลให้ลูกค้า
ไม่เข้าร้ านอี ก จี นเก๊าจึ งได้ตกั เตื อน แต่นายกูบไม่พอใจจึ งชกเบ้าตาของจี นเก๊า จี นเก๊าจึ งต้อง
ฟ้ องร้ องข้อหาทาร้ า ยร่ า งกายและเรี ย กร้ องค่าทาขวัญจ านวนห้านร้ อยบาท จากนั้นนายเฉลี ย ว
ฉลาดพูด จึงแก้ต่างให้นายกูบด้วยการโกหกหลอกลวงว่านายกูบเป็ นคนที่น่าสงสารมาก เพราะเป็ น
เจ้าหน้าที่ที่สาคัญของรัฐ นายกูบนั้นเป็ นหม้ายและต้องเลี้ยงดูลูกตัวเล็ก ๆ ถึงห้าคน แต่ความจริ ง
แล้วนายกูบเป็ นเพียงคนจุ ดโคมไฟตามถนนและไม่ได้เป็ นหม้ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ นายเฉลียว
ฉลาดพูด ยังแก้ต่างด้วยถ้อยคาที่โกหกหลอกลวงต่อไปว่านายกูบไปที่ร้านจีนเก๊าก็เพื่อพักผ่อนและ
ทุกครั้งก็ส่ังเครื่ องดื่มถึงเจ็ดอย่าง ไม่ใช่อย่างเดียวอย่างที่จีนเก๊าได้บอก แต่ความจริ งแล้วเครื่ องดื่ม
ทั้งเจ็ดอย่างนั้นเป็ นเพียงส่ วนผสมของกาแฟเย็น นอกจากนี้ การที่ตอ้ งทาร้ายร่ างกายจีนเก๊าก็เป็ น
เพราะต้องป้ องกันตัวจากการโดนจีนเก๊าผลัก ข่มเหง และรังแก ในขณะที่นายเฉลียว ฉลาดพูด
กาลังแก้ต่างให้จีนเก๊าอยู่น้ ัน ตาทุย้ ก็นาหนังสื อราชกิ จจานุ เบกษามา เมื่อขุนประเคนคดี ได้อ่าน
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ข้อความในหนังสื อราชกิจจานุ เบกษา เขาก็บอกว่าตัวเขาถูกสั่งย้ายและไม่ได้เป็ นอัยการของศาลนี้
อีกต่อไป ส่ วนผูท้ ี่จะมาทาหน้าที่แทนคือนายเฉลียว ฉลาดพูด จากนั้นขุนปะเคนคดีก็เดินออกจาก
ศาลไปทันที ท้ งั ที่ คดี ยงั พิจารณาไม่เสร็ จ เมื่อเป็ นเช่ นนี้ นายเฉลียว ฉลาดพูด จึ งอาสาทาหน้าที่
อัยการตามคาสั่งแต่งตั้งทันที โดยเขาได้ใช้ความคิดอันฉลาดแกมโกงและความมีวาทศิลป์ ของ
ตนเอง จับผิดคาพูดของทนายความฝ่ ายจาเลยซึ่ งก็คือตัวของเขาเองและกล่าวหานายกูบเพื่อให้
ได้รั บ โทษ นายกูบ เห็ น การเปลี่ ย นบทบาทของนายเฉลี ย ว ฉลาดพูด และคิ ด ว่า คงจะแพ้ค ดี
จึงเรี ยกร้องเงินค่าจ้างคืน แต่นายเฉลียว ฉลาดพูด บอกว่าให้ไปเอาคืนจากทนายความ ซึ่ งไม่ใช่
ตัวเขาเพราะเขาคืออัยการ ท้ายที่สุดพระโลละศาสตร์ ราชสภาบดีก็ตดั สิ นให้นายกูบไม่มีความผิด
เพราะเห็ น การชกจี น เก๊ า เป็ นเพราะต้อ งป้ องกัน จากการถู ก จี น เก๊ า ผลัก และขับ ไล่ อ อกจากร้ า น
ซึ่งเป็ นการกระทาที่เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาต
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วิไลเลือกคู่
ร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน เป็ นทหารที่ประจาการอยูม่ ณฑลพายัพกว่าสิ บปี วันหนึ่งเขาได้
เดินทางกลับมายังกรุ งเทพมหานครพร้อมกับพลทหารแบน ซึ่ งเป็ นทหารรับใช้ที่สนิ ทกัน ร้อยเอก
รัตน์ ติกะเสนได้เดินทางมาเยีย่ มคุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ ผูเ้ ป็ นป้ า และทาให้เขาได้พบกับ
วิไล หลานสาวของคุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ ซึ่ งร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน ก็หลงรักในทันที
อย่างไรก็ตามวิ ไลนั้นได้รับการทาบทามจากนายดิ ศ ฉมังคิด ผูเ้ ป็ นครู ให้แต่งงานกับนายติ่ ง
ชาญคานวณ นัก ปราชญ์ผูม้ ี ความสามารถด้านการคานวณ ดังที่ เขาเชี่ ย วชาญด้านการคานวณ
จ านวนเพลี้ ย ในนาข้า วและค านวณจ านวนแม่ ห ม้า ยที่ เ ดิ น ข้า มสะพานเหล็ก แต่ ร้ อ ยเอกรั ต น์
ติกะเสน และวิไลมองว่าเป็ นการคานวณในสิ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ ร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน และวิไล
ตัดสิ นใจบอกคุ ณ หญิ งเขียว ประดิ ษฐราชการ ว่าเขาทั้งสองรั กกันและต้องการจะแต่งงานกัน
คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ จึงตั้งใจจะเขียนจดหมายไปบอกนายติ่ง ชาญคานวณ ว่าขอยกเลิก
การแต่งงาน แต่ก็รู้สึกเกรงใจจึงไม่ได้เขียนและได้วานนายดิศ ฉมังคิด บอกยกเลิกการแต่งงาน
แทน แต่นายดิ ศ ฉมังคิด ตอบปฏิเสธเพราะตัวเขาเป็ นผูล้ ุ่มหลงในความเป็ นนักปราชญ์ และ
เกรงว่าถ้าบอกนายติ่ง ชาญคานวณ จะทาให้สูญเสี ยโอกาสในการใกล้ชิดกับผูม้ ีความรู ้ อีกทั้งอาจ
ทาให้เขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากวิไล เนื่องจากวิไลเพิง่ ได้รับมรดกจากย่า ดังนั้นนายดิศ ฉมังคิด
จึ งโกหกแขกที่ มางานเลี้ ยงที่ บา้ นของคุ ณหญิ งเขียว ประดิ ษฐราชการ ว่านายติ่ ง ชาญคานวณ
และวิไล กาลังจะแต่งงานกัน ซึ่ งทาให้นายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน ไม่พอใจเป็ นอย่างมากและ
ได้ถกเถี ย งกับ นายดิ ศ ฉมัง คิ ด จนเผลอทาผลักนายดิ ศ ฉมัง คิ ด ล้มลงที่ พ้ื น วันหนึ่ งนายดิ ศ
ฉมังคิด ได้มาที่บา้ นของคุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ และได้เล่าว่าร้ายต่อนายร้อยเอกร้อยรัตน์
ติกะเสน ว่าเป็ นคนเจ้าชูม้ ากเนื่องจากนายดิศ ฉมังคิด ได้สืบทราบจากคนรับใช้ว่านายร้อยเอกรัตน์
ติกะเสน ได้แอบนากล่องลาวเงินไปให้ผหู ้ ญิงอื่น วิไลเชื่ อในคาพูดของนายดิศ ฉมังคิด เธอจึง
บอกเลิกกับนายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน แต่คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ ยังไม่ปักใจเชื่อเธอจึง
เรี ยกพลทหารแบนมาสอบถามความจริ ง และพลทหารแบนก็ได้บอกว่านายร้อยเอกรัตน์ ติกะเสน
นากล่องลาวเงินไปให้แม่ของพลทหารแบน เพื่อเป็ นของเยี่ยมไข้และเพื่อเป็ นค่าทาขวัญในการที่
อารมณ์ร้อนจนเผลอเตะพลทหารแบนเพราะพลทหารแบนพูดจาไม่เข้าหู เมื่อวิไลได้ฟังความจริ งก็
เข้าไปง้อนายร้อยรัตน์ ติกะเสน และทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันขับไล่นายดิศ ฉมังคิด ออกจากบ้านไป
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ตบตา
นายฤกษ์ รตินันทน์ เป็ นครู สอนดนตรี ให้กบั นางสาวมณี วิมะโลสถ ลูกสาวของ
หมอคา วิมะโลสถ หมอซึ่ งค่อยมีใครมารักษา กับนางปลัง่ วิมะโลสถ วันหนึ่ งหมอคาและ
นางปลัง่ ได้เรี ยกนายฤกษ์มาพูดคุยถึงความรู ้สึกที่มีต่อนางสาวมณี นายฤกษ์ได้บอกว่าแท้จริ งแล้ว
เขาประกอบอาชี พเป็ นทนายความ แต่ไม่ค่อยมีใครจ้างว่าความและเขาเองก็ยอมรับว่ารักนางสาว
มณี และจะให้พ่อและแม่ มาสู่ ขอ ส่ ว นหมอคาและนางปลัง่ นั้นก็บอกว่าพอใจในตัว นายฤกษ์
เช่ น กัน เมื่ อ นายฤกษ์ก ลับ ไป นางสาวมณี ไ ด้แ อบเล่ า ให้ ห มอค าและนางปลั่ง ฟั ง ว่ า นายรอด
รตินันทน์ และนางผ่อง รตินันทน์ ผูเ้ ป็ นพ่อและแม่ของนายฤกษ์ จะมาดูตวั โดยทาทีว่าจะมา
ขอเช่าตึกและจะแกล้งป่ วยเพื่อมาให้หมอคาช่วยรักษา เมื่อนายรอดและนางผ่องมาถึง หมอคาและ
นางปลัง่ เข้าใจว่าครอบครัว รตินนั ทน์มีฐานะที่ร่ ารวยและเกรงว่าจะถูกมองว่าครอบครัวของตนเอง
จะมี ฐานะไม่เที ยบเที ยม จึ งได้วางแผนตบตาครอบครั วรตินันทน์ โดยได้ซ้ื อสร้ อยปลอมมาใส่
สร้างสถานการณ์ให้เห็นว่าหมอคาเป็ นหมอที่มีชื่อเสี ยงและมีคนไข้มารักษาต่อวันเป็ นจานวนมาก
และคนไข้น้ นั ก็มีแต่คนที่มีฐานะร่ ารวย นอกจากนี้ ยงั อ้างว่าเครื่ องเรื อนที่บา้ นนั้นมีมากแต่ส่งไป
ซ่ อมอยู่ อีกทั้งยังสร้างสถานการณ์ให้ครอบครัวรตินันทน์เชื่ อว่าครอบครัววิมะโลสถมีคนรับใช้
หลายคนอีกด้วย จากนั้นนายรอดและนางผ่องจึงเปิ ดเผยความจริ งว่าแท้จริ งแล้วต้องการมาดูหน้า
ว่าที่ลูกสะใภ้และต้องการมาสู่ ขอ ซึ่ งหมอคาและนางปลัง่ ก็บอกว่าจะให้คาตอบภายในสิ บห้าวัน
การตบตาของหมอคาและนางปลัง่ ทาให้ฝ่ายครอบครั วรติ นันทน์เชื่ ออย่างสนิ ทใจว่าครอบครั ว
วิมะโลสถมีฐานะที่ร่ ารวย และคิดว่าลูกชายของตนนั้นคงไม่มีหวังเพราะครอบครัวของตนเองมี
ฐานะไม่คู่ควรกับฝ่ ายหญิง ในระหว่างนั้นอาคงซึ่ งทาอาชี พค้าขายฟื นและเป็ นอาของนายรอดได้
แวะมาเยี่ยมเยียนที่บา้ น และได้ทราบข่าวว่านายฤกษ์น้ นั ได้ให้นายรอดและนางผ่องไปสู่ ขอผูห้ ญิง
คนหนึ่ง อาคงจึงรับอาสาจะช่วยเหลือเรื่ องค่าใช้จ่ายเพื่อหลานชายคนนี้ อย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธด้วย
ความเกรงใจและได้นดั อาคงให้มารับประทานเย็นร่ วมกันในวันนั้น ซึ่ งในวันเดียวกันนั้นเองหมอ
คาและนางปลัง่ ก็เดิ นทางมาที่ บา้ นนายรอดและนางผ่องโดยไม่ได้นัดหมายเพื่อมาตอบรับคาขอ
แต่งงาน นายรอดและนางผ่องจึงตบตาเรื่ องฐานะด้วยการอ้างว่าห้องรับแขกไม่พร้อมต้อนรับเพราะ
เครื่ องเรื อนที่สั่งไว้ยงั ไม่มาส่ ง อีกทั้งยังโกหกเรื่ องอาชีพว่าประกอบอาชีพค้าขายน้ าตาล หี บอ้อย
และรั บเหมาส่ งน้ าตาลหลายแห่ ง แต่ความจริ งแล้วค้าขายจันอับ จากนั้นนายรอดจึ งได้เชิ ญให้
ครอบครัวรตินนั ทน์มารับประทานอาหารเย็นอย่างเป็ นกันเองที่บา้ น ซึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนั้น
นายรอดและหมอคาก็ได้พดู คุยถึงเรื่ องการตั้งกองทุนสาหรับลูก ๆ ที่กาลังจะแต่งงานกัน ซึ่ งตกลง
กันในจานวนเงินห้าหมื่นบาท ส่ วนนางปลัง่ และนางผ่องได้พดู คุยกันถึงเรื่ องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ตอ้ ง
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เตรี ยมให้สาหรั บคู่แต่งงานใหม่ ทั้งนี้ นางปลัง่ และนางผ่องต่างกลัวว่าอีกฝ่ ายจะรู ้ความจริ งว่าถูก
ตบตาจึ งพยายามเกี่ ยงกันที่ จะให้คู่แต่งงานใหม่มาอยู่ที่บา้ น สุ ดท้ายจึ งตกลงที่ จะเช่ าบ้านให้อยู่
นอกจากนี้ ก็พูดถึงเรื่ องค่าเสื้ อผ้า ค่ารถยนต์และค่าจ้างคนขับ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็ นเงิน
จานวนหนึ่ งหมื่นสองพันบาท ทั้งนี้ ท้ งั สองฝ่ ายวิตกกังวลเรื่ องค่าใช้จ่ายแต่ไม่แสดงให้อีกฝ่ ายรับรู ้
เพราะเกรงว่า จะถู ก จับ ได้ว่า ก าลัง ตบตาเรื่ อ งฐานะครอบครั ว ในระหว่า งช่ ว งเวลาเตรี ย มงาน
รับประทานอาหารเย็น นายรอดและนางผ่องได้จา้ งพ่อครัวจากโรงแรมมาปรุ งอาหารและขอยืม
คนรับใช้จากบ้านข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่มาทาหน้าที่บริ กร เพื่อเป็ นการตบตาครอบครัววิมะโลสถ
นอกจากนี้ นายรอดและนางผ่องยังได้ขอเลื่อนนัดรับประทานอาหารเย็นกับอาคง เพราะเกรงว่า
ถ้าให้อาคงมาร่ วมรับประทานอาหารกับครอบครัววิมะโลสถ อาจได้รับความอับอายเพราะอาคง
เป็ นคนไม่รู้จกั มารยาทในการรับประทานอาหาร เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเย็นทั้งสองฝ่ ายต่าง
แต่งตัวกันอย่างเป็ นทางการเพื่อตบตาเรื่ องฐานะ แต่ก่อนจะเริ่ มรับประทานอาหารเย็น นางปลัง่
และนางผ่องได้พูดคุยเรื่ องค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันนามาสู่ จานวนเงินที่เพิ่มมากขึ้น ส่ วนหมอคาและ
นายรอดต่างก็ยงั คงแสดงการตบตาเรื่ องฐานะด้วยการตกลงกันว่าจะเพิ่มเงินในกองทุน ซึ่ งทั้งสอง
ฝ่ ายต่างก็อวดความร่ ารวยด้วยการเพิ่มจานวนเงินในกองทุนให้มากขึ้นเรื่ อย ๆ จนเกิดการโต้เถียง
และเกี่ยงกันว่าใครจะเป็ นฝ่ ายจ่ายเงิน เพราะต่างฝ่ ายต่างรู ้ดีว่าตนเองนั้นไม่มีเงิน เมื่อต่างฝ่ ายต่าง
เกี่ ยงกันก็เกิ ดข้อสงสัยซึ่ งกันและกันในเรื่ องฐานะและกล่าวหาว่าอีกฝ่ ายกาลังโกหกหลอกลวง
จนต่างฝ่ ายต่างบอกเลิกกัน ในขณะนั้นเองอาคงได้มาที่บา้ นและได้ยินเรื่ องราวทั้งหมด อาคงจึง
บอกความจริ งให้ท้ งั สองฝ่ ายฟังว่าเขาได้สืบเรื่ องราวจากคนรับใช้และทราบความจริ งทั้งหมดแล้วว่า
ทั้งสองฝ่ ายต่ า งตบตากัน อยู่ อี ก ทั้งยังไม่ สนใจความรู ้ สึกของลูกตนเอง สุ ด ท้ายทั้งสองฝ่ ายจึ ง
ยอมรับความจริ งและเล่าความจริ งให้กนั และกันฟัง ส่ วนอาคงก็บอกว่าจะมอบเงินจานวนหนึ่งพัน
ชัง่ ให้คู่แต่งงานใหม่ จากนั้นทั้งหมดก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารเย็นอย่างมีความสุ ข
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หลวงจาเนียรเดินทาง
หลวงจ าเนี ย รวานิ ชได้พานางจ าเนี ย รวานิ ชและนางสาวโสภา ซึ่ ง เป็ นภรรยาและ
ลูกสาว เดินทางไปเที่ยวน้ าตกกะโรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในระหว่างที่อยูส่ ถานีรถไฟหลวง
สายใต้ บางกอกน้อย นายแม้น เสลานนท์ และนายเนี ยน เสาวรส ได้ตดั สิ นใจที่จะแอบเดินทาง
ติดตามหลวงจาเนี ยรวานิ ชไปด้วย เพราะทั้งสองคนนั้นต่างหลงรักนางสาวโสภา และทั้งสองคน
ต่างก็ให้คามัน่ สัญญากันว่าจะต่อสู ้กนั อย่างสุ ภาพบุรุษ เมื่อถึงบ้านพักที่น้ าตกกะโรม หลวงจาเนียร
วานิ ชได้ติดเดือยที่รองเท้าและออกไปขี่มา้ เมื่อคมเดือยที่รองเท้าโดนตัวม้า ม้าจึงเกิดอาการตกใจ
ส่ งผลให้ห ลวงจาเนี ยรวานิ ชตกจากหลังม้าและกลิ้งลงไปในหุ บเขา แต่โชคยังดี ที่นายแม้น ได้
ช่วยชี วิตหลวงจาเนี ยรไว้ได้ทนั ซึ่ งทาให้นางจาเนี ยรวานิ ชและนางสาวโสภาประทับใจและรู ้สึก
ขอบคุณนายแม้นเป็ นอย่างมาก แต่หลวงจาเนียรวานิชนั้นเป็ นคนหยิง่ ชอบให้ผอู ้ ื่นเห็นความสาคัญ
ของตน อี กทั้งยังไม่รู้จกั สานึ กในบุญคุณคนอื่น เขาจึงรู ้สึกไม่พอใจที่นายแม้นได้ช่วยเหลือเขา
นายเนี ยนสังเกตเห็ นลักษณะนิ สัยเช่นนี้ ของหลวงจาเนี ยรวานิ ช นายเนี ยนจึงแกล้งตกลงไปหลุม
ตื้น ๆ เพื่อให้หลวงจาเนี ยรวานิ ชช่วยเหลือ และพูดจาชื่นชมในคุณความดีของหลวงจาเนี ยรวานิ ช
ให้ทุกคนได้ฟัง ซึ่ งส่ งผลให้หลวงจาเนี ยรวานิ ชพอใจในตัวของนายเนี ยนเป็ นอย่างมาก เมื่อกลับ
มาถึงกรุ งเทพมหานคร หลวงจาเนี ยรวานิ ชและนางจาเนี ยรวานิ ชได้เล่าให้โสภาฟั งว่ามีคนมาขอ
แต่งงานจานวนสองคนและต้องการให้โสภาเลือก โดยคนแรกคือนายแม้นส่ วนอีกคนคือนายเนียน
โสภาได้เลือกนายแม้นเพราะนายแม้นได้ช่วยชีวิตหลวงจาเนี ยรวานิ ช ซึ่ งทาให้หลวงจาเนี ยรวานิ ช
รู ้สึกไม่พอใจจึงผัดผ่อนว่ายังไม่ให้แต่งงานเพราะขอสื บเรื่ องฐานะของนายแม้นก่อน หลังจากนั้น
นายแม้น และนายเนี ย นได้ม าหาหลวงจ าเนี ย รวานิ ช ที่ บ ้า น โดยนายเนี ย นได้ใ ห้ ซ้ื อ พื้ น ที่ ใ น
หนังสื อพิมพ์เพื่อลงข่าวที่หลวงจาเนียรวานิชช่วยชีวิตเขาที่กะโรม ซึ่งยิง่ ส่ งผลให้นายเนียนเป็ นที่รัก
ของหลวงจาเนี ยรวานิ ชมากยิ่งขึ้น ส่ วนนายแม้นนั้นได้ช่วยเหลือหลวงจาเนี ยรวานิ ชอีกสองครั้ง
ครั้ งแรกคื อ ช่ ว ยให้ ห ลวงจ าเนี ย รวานิ ช ไม่ โ ดนเจ้า หน้า ที่ ภ าษี ฟ้ องร้ อ งในข้อ หาหมิ่ น ประมาท
เนื่องจากหลวงจาเนียรวานิชได้แอบนากริ ชซ่อนไว้เพื่อหลบเลี่ยงการเสี ยภาษี แต่ถูกเจ้าหน้าที่จบั ได้
หลวงจาเนี ยรวานิ ชจึงด่าว่าเจ้าหน้าที่ภาษีดว้ ยถ้อยคาหยาบคาย อีกครั้งหนึ่ งคือตอนที่หลวงรุ กราญ
รณรงค์มาท้าดวลกระบี่หวายกับหลวงจาเนี ยรวานิ ช เพราะไม่พอใจที่หลวงจาเนี ยรวานิ ชได้เขียน
ถ้อยคาด่าทอหลวงรุ กราญรณรงค์ในสมุดเยี่ยมที่พกั ณ ตาบลกะโรม โดยนายแม้นให้ตารวจมาจับ
หลวงรุ ก ราญรณรงค์ก่อนที่ จ ะเกิ ด การดวลขึ้ น เพราะหลวงรุ ก ราญรณรงค์ติดหนี้ ธนาคารของ
นายแม้นอยู่ ทั้งนี้ การช่ วยเหลือของนายแม้นยิ่งทาให้นางจาเนี ยรวานิ ชและนางสาวโสภาพอใจ
ในตัวนายแม้นมากยิ่งขึ้น แต่กลับเพิ่มความโกรธแค้นให้หลวงจาเนี ยรวานิ ช เพราะเขาไม่ชอบ
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ความรู ้สึกเป็ นหนี้ บุญคุณนายแม้น ต่อมานายเนี ยนกับนายแม้นได้คุยกันที่บา้ นของหลวงจาเนี ยร
วานิช โดยนายเนียนได้เล่าให้นายแม้นฟังว่าเขาแกล้งตกลงไปในหลุมตื้นเพื่อให้หลวงจาเนียรวานิช
ช่ วยชี วิตเขา จากนั้นเขาก็คอยชื่ นชมหลวงจาเนี ยรวานิ ช ดังนั้นหลวงจาเนี ยรวานิ ชจึ งชอบเขา
เพราะหลวงจาเนี ยรวานิ ชนั้นเป็ นคนโง่และบ้า ไม่รู้จกั สานึ กบุญคุณผูอ้ ื่น หยิ่ง และชอบให้ผอู ้ ื่น
เห็ นความสาคัญของตน ซึ่ งในขณะที่นายเนี ยนสารภาพกับนายแม้นนั้น หลวงจาเนี ยรวานิ ชได้
แอบฟั งอยู่ดา้ นหลัง คาพูดของนายเนี ยนนั้นทาให้หลวงจาเนี ยรวานิ ชทราบความจริ งว่านายเนี ยน
มีนิสัยหน้าไหว้หลังหลอก นอกจากนี้ คาพูดของนายเนี ยนยังได้เตือนสติหลวงจาเนี ยรวานิ ชให้
ทราบข้อบกพร่ องของตนเอง หลวงจาเนี ยรวานิ ชจึงขอโทษนายแม้นและตัดสิ นใจยกโสภาให้กบั
นายแม้น
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