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Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II นักเขียนเพลงคูขวัญ 

หนุมโพหัก 

 

เด๋ียวโผลเด๋ียวหาย แตยังไงก็ไมท้ิงกันหรอกครับทานผูอานเพลงดนตรี 

ยังอยากเลาเร่ืองแหมมแอนนากับพระราชาแหงกรุงสยามตอไปครับ อยางนอยก็ชวยบันทึกวาระ

งานฉลอง 200 ปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม รัชกาลท่ี 4 ซ่ึงกลาวไดวาทรงเปนพระมหา

กษัตริยท่ีทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในการวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาสยามอยางย่ิงแมในยามท่ีภัย

อาณานิคมเร่ิมเคาะประตูบาน รวมท้ังการเปดโลกทัศนทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มีเร่ืองทางคดี

ประวัติศาสตรวัฒนธรรมกระจุกกระจ๊ิกมาใหนักวิชาการรุนหลังๆเปดประเด็นวิพากษวิจารณกันเนืองๆ 

แตอีกดานหน่ึงท่ีสนุกกวา คือทรงเปนบุคคลท่ีมีบทบาทในวงการบันเทิงมากท่ีสุดพระองคหน่ึงในรอบ

หลายสิบป อยางนอยนาม “คิงมงกุฏ”  (King Mongkut) กับ “วังตองหามแหงกรุงสยาม”  ก็ดังผานโลก

วรรณกรรม ผานเวทีละครเพลงระดับโลกและจอภาพยนตรฮอลลีวูดไปจนถึงหนังการตูนมาแลว ทามกลาง

ความอยากรูอยากเห็น ความคาดเดาของผูคนท่ัวโลกตอพระราชาองคน้ีไมวาจะเปนเร่ืองจริงหรืออิงนิยาย 

จากหนังสือยอนอดีต The English Governess at the Siamese Court (2413) และ The 

Romance of the Harem (2415) ของ “ครูฝร่ังวังหลวง” แหมมอังกฤษ แอนนา เลียวโนเวนส (Anna 

Leonowens) ซ่ึงเลาเร่ืองประสบการณชีวิตของเธอและบุตรชายระหวางป 2405-10 ซ่ึงในชวงน้ันเธอเคยได

เขาไปทํางานในราชสํานักในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษแกพระราชโอรสพระราชธิดาและเจาจอมหมอมหาม 

เคยถวายเอกสารงานแปลแกพระเจาอยูหัว เคยพบเห็นเหตุการณท่ีสยามประเทศถูกรุกรานทางการเมืองจาก

มหาอํานาจยุโรป เคยบันทึกเร่ืองจารีตประเพณี และขอปฏิบัติของราชสํานักตะวันออกท่ีขัดแยงในความรูสึก

ของเธอ เชน ระบบทาสท่ีปรากฏในสังคมสยามเอาไวในหนากระดาษ 

คําบอกเลาของแอนนา กลายมาเปนนวนิยาย Anna and the King of Siam (2487) โดยการตีความ

ใหมของมารกาเร็ต แลนดอน (Margaret Landon) เสริมแตงขอมูลเพ่ือใหอานสนุก แมจะเกิดความผิดเพ้ียน

จากหลักวิชาประวัติศาสตรลงไปบาง แตก็กลายเปนผลงานขายดิบขายดีในแวดวงวรรณกรรมขามสังคม พิมพ

ซ้ําแลวซ้ําอีก มีการแปลออกเปนภาษาตางๆเกือบ 20 ภาษา  

และไดรับการปรับปรุงมาสูภาพการตูนวิจิตรเร่ือง  Palace Teacher ตีพิมพในหนังสือการตูนทรู คอม

มิคส (True Comics) พ.ศ.2489 เลาเร่ืองครูแหมมในเมืองสยามใหเด็กอเมริกันอาน พรอมๆกับท่ีถูกดัดแปลง

ใหกลายเปนภาพยนตร Anna and The King of Siam โดยบริษัท Twentieth Century Fox ในปเดียวกัน 

นําแสดงโดยเร็กซ แฮริสัน Rex Harrison รับบทคิงมงกุฏ และไอรีน ดูน Irene Dunne รับบทแอนนา 

ภาพยนตรเร่ืองน้ีควารางวัลออสการสาขากํากับศิลปและกํากับภาพยอดเย่ียมไปครอง 

กอนท่ีจะกลายไปเปนภาพยนตรลักษณะเดียวกันน้ีในหลายเวอรช่ันตอมา ในนามภาพยนตรเพลงหา

รางวัลออสการ The King and I (2499) นําแสดงโดย ยูล บรินเนอร และเดบเบอรา เคอรร, มาเปนภาพยนตร

ดรามาท่ีอาต๋ี โจว เหวิน ฟะและ โจด้ี ฟอสเตอร นําแสดง Anna and the King (2542), ภาพยนตรการตูน 

The King and I (2542) แมแตการทําภาพยนตรลอเลียนจากพล็อตเร่ืองเดิม โดยยายบุคคล เหตุการณและ

สถานท่ีมาบวกไอเดียเขากับนิทานฮิตของฝร่ังอีกเร่ืองหน่ึง โฉมงามกับเจาชายอสูร Beauty and the Beast 



ผลลัพธกลายไปเปนหนังตลกหวยแตกเร่ืองชางเสริมสวยงามกับเจาชายอสูร The Beautician and the Beast 

(2540) ก็ตาม 

แตท้ังน้ีท้ังน้ัน ก็ยังไมไดชนะใจรัฐบาลสยามผูออกกฎวาดวยมหรสพหามถาย-หามฉาย-หามนําเขา และ

หามวางแผงตลาดเทปผีซีดีเถ่ือนสักที 

ท้ังท่ีจริงๆแลวก็ปดกันไมมิดหรอกคุณพ่ี โดยเฉพาะวาดวยเร่ืองดนตรี เพลงเพราะจะตายไป 

ใครๆก็ชอบรอง “Getting To Know You”, “Shall We Dance”, "I Whistle a Happy Tune", 

“My Lord and master”, “Hello Young Lovers”, “We Kiss in a Shadow”, “Something 

Wonderful” และอีกหลายเพลงท่ียังคงเปนท่ีรูจักกันแพรหลายทุกวันน้ี 

บทเพลงอมตะของแหมมแอนนาและพระราชาแหงกรุงสยาม กําเนิดท่ีดงละครบรอดเวย มหานคร

นิวยอรค  เปนหน่ึงในผลงานละครเพลง Musical ช้ันยอดของนักแตงเพลงคูขวัญชาวอเมริกัน 

ริชารด รอดเจอร (Richard Rodgers)  กับ  ออสการ แฮมเมอรสไตน (Oscar Hammerstein II) 

ชวยกันเนรมิตรจินตนาการจากหนากระดาษนวนิยายและจอหนังมาเปนละครเพลง “เดอะคิง แอนด ไอ”  The 

King and I 

คนแรกแตงเพลง-เรียบเรียงดนตรี (Music) คนหลังแตงบทละครและคํารอง (Book and Lyrics) 

พรหมลิขิตใหท้ังสองคนมาเจอกันในโลกละครบรอดเวย สรางงานดวยกันใหประวัติศาสตรละครเพลง

อเมริกันลือเล่ืองในระหวางชวงป พ.ศ.2486-2502 ขอพิสูจนจากรางวัลเกียรติยศตางๆไมวาจะเปนโทนีอวอรด 

34 ช้ิน, ออสการ 15 ช้ิน, พูลิตเซอร-แกรมม่ีอวอรด-และเอ็มม่ีอวอรดอยางละ 2 ช้ิน รวมไปถึงการยกยองใหตี

พิมพภาพของท้ังสองในแสตมปแหงชาติของสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ.2542 นับวาเปนเร่ืองท่ีนาสนใจศึกษาเปน

อยางย่ิง 

วาแลวก็ขอแทรกประวัติและผลงานของท้ังสองทานใหมิตรรักแฟนเพลงรูจักมักจ่ีกันเสียกอนท่ีจะเขาไป

ถึงบทเพลงในเร่ือง The King and I เผ่ือจะเปนประโยชนแกผูสนใจบางนะขอรับกระผม 

ริชารด รอดเจอร (Richard Rodgers)  เกิดเม่ือป พ.ศ. 2445 ณ มหานครนิวยอรค จบการศึกษา

ดนตรีจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เร่ิมตนอาชีพนักแตงเพลงเม่ืออายุ 18 ป โดยทํางานรวมกับลอเลนซ ฮารท 

(Lorenz Hart) นักเขียนคํารอง ซ่ึงปรากฏงานของท้ังคูตอเน่ืองยาวนานถึง 20 ป มีผลงานท้ังละครเพลงและ

ภาพยนตรเพลงฮอลลีวูดราวๆ 550 เพลง ซ่ึงในจํานวนน้ี ยังมีบางเพลงท่ีศิลปนรุนหลังใชบันทึกเสียงและ

ออกงานแสดงสดกันอยูจนทุกวันน้ี อาทิ  Lover, Manhattan, Blue Moon และ  My Funny Valentine รวม

ท้ังละครบางเร่ืองท่ียังมีผูนิยมกลาวถึงกันอยู อาทิ  On Your Toes (2479) Babes in Arms and I'd Rather 

Be Right (2480), I Married an Angel และ  The Boys from Syracuse (2481), Too Many Girls 

(2482), Pal Joey (2483), By Jupiter (2485) และ  A Connecticut Yankee (2486) ตอมาฮารทมีปญหา

เก่ียวกับสุขภาพและอารมณปรวนแปรจากพิษสุราเร้ือรัง รอดเจอรจึงหันไปหาคูทํางานใหม ซ่ึงนับวาโชคดีมาก 

เพราะเขาไดพบกับแฮมเมอรสไตนและกลายเปนคูหูท่ีสรางประวัติศาสตรการละครเพลงของอเมริกาท่ีสําคัญ

ท่ีสุด 

ออสการ แฮมเมอรสไตน (Oscar Hammerstein II)  เกิดเม่ือ พ.ศ. 2438 เปนชาวนิวยอรคเชนกัน 

ครอบครัวเปนนักแสดง เคยเขาศึกษาวิชากฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแตเลิกเรียนเม่ือข้ึนป 2 เพราะทน

ความเยายวนของวงการบันเทิงไมไหว แฮมเมอรสไตนไดรวมงานกับดุริยกวีหลายคนในฐานะคนเขียนบทและ



คํารอง กอนท่ีจะมาพบกับรอดเจอร เขาเคยทํางานกับรูดอฟ ฟริมล (Rudolph Friml) เร่ือง  Rose-Marie 

(2467), กับซิกมุนด รอมเบิรก (Sigmund Romberg) เร่ือง  The Dessert Song (2469) และ  New Moon 

(2471), กับเจอโรมี เคิรน  (Jerome Kern) ในละครดัง  Show Boat (2480) ซ่ึงถือวาเปนแบบแผนของละคร

เพลงตนตํารับอเมริกันเร่ืองหน่ึง และเร่ืองสุดทายกอนท่ีจะมาทํางานรวมกับรอดเจอร เปนการดัดแปลงผลงาน

โอเปรา  Carmen ของดุริยกวีฝร่ังเศส จอรช บิเซต (Georges Bizet) มาเปนงานละครเพลงเร่ือง  Carmen 

Jones (2486) ซ่ึงสรางช่ือเสียงใหแฮมเมอรสไตนอีกเชนกัน 

ผลงานช้ินแรกท่ีท้ังสองคนสรางรวมกันใน พ.ศ. 2486 คือ  Oklahoma! ซ่ึงกลายเปนอีกหน่ึงตํานาน

ของ American Musical อันรวมความนาต่ืนตาต่ืนใจของเน้ือเร่ือง บทเพลงดนตรี การเตนรํา การสรางฉาก 

เทคนิคในการนําเสนอ กระท่ังเปดการแสดงตอเน่ืองสองพันกวารอบดวยกันเปนประวัติการณ 

จากน้ัน จึงเกิดงานละครเพลงข้ึนมาอีกอยางตอเน่ือง กระท่ังกลายไปเปนงานภาพยนตรจอเงิน ซ่ึง

แนนอนวาทุกเร่ืองลวนรับประกันความสําเร็จในนามของ Rodger and Hammerstein เชน  Carousel 

(2488), State Fair (ภาพยนตร 2488),  Allegro (2490), South Pacific (2492), The King and I (2494), 

Me and Juliet (2496), Pipe Dream (2498), Cinderella (ละครโทรทัศน 2500),  Flower Drum Song 

(2501), และช้ินสุดทายท่ีอมตะตลอดกาล มนตรักเพลงสวรรค  The Sound of Music (2502)  

ช่ือ Rodger and Hammerstein ในวงการละครบรอดเวย เปนท้ังนักแตงเพลง-นักเขียนมือทอง 

นักธุรกิจดนตรีท่ีประสบความสําเร็จ เปนผูอํานวยการสราง เปนเจาของสํานักพิมพท่ีมีผลงานเพลงของตน

ท่ีเผยแพรไปท่ัวโลก มีรายไดมหาศาล มีรางวัลลนมือ เปนความใฝฝนของนักแตงเพลง-นักเขียนเพลงละคร 

Musical ในรุนหลังใหกาวข้ึนมาตามอยาง 

จุดเดนของรอดเจอรในดานบทเพลงท่ีเขียนข้ึนอยางประณีต ไพเราะ สนุกสนาน ต่ืนเตนเราใจ มีความ

รุมรวยในการเลือกสีสันของเคร่ืองดนตรี เม่ือมาผนวกกับจุดเดนของแฮมเมอรสไตนท่ีใชภาษาสวยงาม ถอยคํา

สะเทือนอารมณ มีการเลือกใชจินตนาการท่ีกระทบใจผูคน มีการสอดแทรกความคิดในทางอุดมคติและสังคม

เขาไปในตัวเพลง ทําใหงานของท้ังคูเปนอมตะท่ีโลกจดจํา 

งานของท้ังสองคนแจวขนาดไหน ไพเราะเสนาะหูยังไง คงไปพิสูจนกันดวยตัวทานเอง เดินไปตามหอง

สมุดดนตรี(จะมีม๊ัยเน่ีย?) แผงเทป แผงซีดีหรือรานแผนเสียงเกา ประเภทเพลงดังหนังละครฝร่ังยุคโบราณนะ

ครับ มีเยอะเลย นับต้ังแตรุนคุณทวด Frank Sinatra (ถือเปนนักรองปอปคนแรกเลยท่ีนําเพลงของ Rodger 

and Hammerstein มารองบันทึกแผนเสียง ต้ังแตละคร  Oklahoma! เพ่ิงจะดังในป 2486 และก็รองตอเน่ือง

มาอีกหลายแผนหลายเร่ืองละคร), คุณปา Barbra Streisand เจาของแผนฮิต The Broadway Album ของ

บริษัท Columbia ซ่ึงมีเพลงดังจากเร่ือง The King and I หลายเพลง เชน "I Have Dreamed", "We Kiss in 

a Shadow", "Something Wonderful", คุณยาย Gertrude Lawrence (แผน Hello, Young Lovers), คุณ

ปา Mabel Mercer (แผน midnight show at the Byline Room), Perry Como, Josephine Baker, the 

Temptations, Laurie Beechman (Climb Ev'ry Mountain และ You'll Never Walk Alone), 

Bernadette Peter ("What's the Use of Wond'rin'?"), Betty Buckley ("Hello, Young Lovers" และ 

"Some Enchanted Evening"), Nancy LaMott ("If I Loved You"), นักรองหนุมเสียงดี Mandy Patinkin (

อัลบ้ัมแรก เพลงจากละคร Carousel "Soliloquy" CBS และอัลบ้ัมยุคหลัง Oscar&Steve), Carly Simon (

อัลบ้ัมจาก The King and I เชนกัน something wonderful, "Little Girl Blue" และ "My Funny 



Valentine" ในงานเม่ือป 2533 My Romance (บริษัท Arista), Barbara Cook (อัลบ้ัมรวมฮิต Oscar 

Winners บริษัท DRG) นอกจากน้ีก็ยังมีเพลงบรรเลงใหฟงกันอีกต้ังมากมาย ท้ังเด่ียวท้ังวง ไปหากันเอาเองนะ

ครับ   

แฮมเมอรสไตนถึงแกกรรมเม่ือ พ.ศ. 2503 และรอดเจอรถึงแกกรรมเม่ือ พ.ศ. 2522 โดยท่ียังคงสราง

ผลงานเพลงอยางตอเน่ืองแมแฮมเมอรสไตนจะลาโลกไปแลวก็ตาม ผลงานเดน อาทิ  No Strings, Do I Hear a 

Waltz, Two by Two, Rex และ  I Remember Mama 

หลังจากมรณกรรมของท้ังคู ยังคงมีการรําลึกถึงอยางสมเกียรติ วาระครบรอบอายุ 100 ปของแฮมเม

อรสไตนเม่ือ พ.ศ. 2538 ท่ีผานมา ชาวละครบรอดเวยไดจัดแสดงละครเกียรติยศ 3 เร่ืองพรอมๆกันคือ  Show 

Boat, The King and I และ  State Fair ซ่ึงการนํางานยอนอดีตมาปรับปรุงใหมน้ี ยังสงผลให  Show Boat 

ไดรางวัลชนะเลิศโทน่ีอวอรดฐานะละครปรับปรุงใหม Best Musical Revival ประจําป 2538,  The King and 

I ไดรางวัลเดียวกันในป 2539 และ  State Fair  ไดรับพิจารณาเสนอเขาชิงรางวัลสกอรเพลงยอดเย่ียมในป

เดียวกันดวย สวนกรณีของรอดเจอร เม่ือ พ.ศ. 2533 ทางราชการไดเปล่ียนช่ือโรงละครท่ีดังท่ีสุดโรงหน่ึงของ

บรอดเวย 46th Street Theater มาเปน The Richard Rodgers Theater เพ่ือเปนเกียรติแกเขา และเม่ือป 

พ.ศ. 2545 ซ่ึงครบวาระรอยปเกิดท่ีผานมาน้ีเอง ไดมีการนําละครเพลง 3 เร่ือง  Oklahoma!, The Boys from 

Syracuse และ  Flower Drum Song มาปรับปรุงเพ่ือแสดงใหม ซ่ึงก็ประสบความสําเร็จมากเชนกัน รวมท้ัง

การเสนอขอมูลขาวสารวาดวย Rodger and Hammerstein ในรายการโทรทัศนและส่ือส่ิงพิมพท่ัวโลก 

เอาละครับ วาจะคุยนิดเดียวเก่ียวกับคนทําเพลง กลับฝอยไปเสียต้ังเยอะ กลับมาตอกันท่ีละครเพลง 

The King and I ดีกวาทานผูชม 

ทําไมและอยางไรถึงเกิดเปนละครเพลงแหมมแอนนากับพระราชาสยามข้ึนมา 

อันน้ีนาสงสัย หรืออาจจะไมสงสัยเพราะในยุคน้ันมีส่ือท่ีชวยใหเร่ืองของครูแหมมกับคิงมงกุฏโดงดังเปน

พ้ืนฐานไวแลวคือหนังสือนวนิยายของมาการเร็ต แลนดอน การตูนสําหรับเด็ดมะริกันในทรูคอมมิคส และ

ภาพยนตร Anna and The King of Siam โดยบริษัท Twentieth Century Fox ออกเผยแพรแลว 

แตคนท่ีมีบทบาทให Rodger and Hammerstein ตองลุกข้ึนมาทําโปรดักช่ันน้ีสิสําคัญ 

เปนกลุมคุณผูหญิงท่ีมีบทบาทตอสองหนุมอยางสูง 

หน่ึงในน้ันคือ  เกอรทรูด ลอเรนซ  Gertrude Lawrence นักแสดงสาวสวยชาวอังกฤษ ซ่ึงมีผลงานท้ัง

เวทีละคร จอหนัง และบันทึกแผนเสียงมาแลว เธอไดมีโอกาสอานนวนิยาย Anna and the King of Siam 

สํานวนของมาการเร็ต แลนดอน แลวติดอกติดใจ ใฝฝนวาสักวันคงจะไดสวมบทแหมมแอนนา รองเพลงในฉาก

ราชสํานักสยาม จึงไดนําความมาปรึกษากับสองหนุม ประจวบเหมาะกับเวลาไลเล่ียกัน มีหนังเร่ืองน้ีมาฉายพอดี 

และผูบัญชาการตัวจริงของท้ังสองหนุมคือ โดโรธี รอดเจอร Dorothy Rodgers กับ โดโรธี แฮมเมอรสไตน 

Dorothy Hammerstein ศรีภรรยาของท้ังสอง (ช่ือเดียวกันซะดวย) ก็ปงเร่ือง Anna and the King of Siam 

ไมแพกับเกอรทรูด (รึจะหาเร่ืองหึงรึเปลาไมแนใจแฮะ) 

เปนอันวา นอกจากจะเปนเพราะแรงบันดาลใจจากนักแสดงสาว รอดเจอรกับแฮมเมอรสไตนก็เลยตอง

หันมาพิจารณาเร่ืองแหมมแอนนาตามคําแนะนําของคุณนายท่ีบานกันบาง 

อาว ตกลงกลัวเมียท้ังคูเลยนะเน่ีย เปนง้ันไป หรือหาเร่ืองจีบดารากันก็ไมรู 



ประเด็นนาสนใจท่ีสองหนุมคนพบ หากไมนับเร่ืองการบานของคุณผูหญิงแลว ในหนัง Anna and the 

King of Siam ไดใหภาพของสถานท่ีซ่ึงชวนพิศวง ... บางเหตุการณของโลกฝงเอเชียท่ีไมเคยถูกเปดเผยมากอน 

... เร่ืองราวความขัดแยงซ่ึงเปนปมเปรียบคูไดอยางนาท่ึง อาทิ ทัศนคติระหวางตะวันตก (West) กับตะวันออก 

(East), อารยธรรม (civilization) กับ ความปาเถ่ือน (barbarism), เผด็จการวิสัย (despotism) กับ 

ประชาธิปไตย (democracy), บทบาทความเปนชายและหญิง (man versus woman) สัมพันธรักท่ีมีเสนก้ัน

ทางสังคม หนาท่ี เช้ือชาติ และภาระตอครอบครัว ฯลฯ ซ่ึงท้ังหลายน้ีเปนวัตถุดิบใหเกิดงานละครเพลงเร่ืองใหม

ไดสบายทีเดียว ขามช็อตละครทุกเร่ืองท่ีเคยทํารวมกันมา 

หลายวันหลายคืนหลายเดือนผานไปกับการอานนิยายและดูหนังตามคุณศรีภรรยาและคุณนักรอง ใน

ท่ีสุด สกอรเพลง The King and I ก็เปนรูปเปนราง พรอมท้ังทุนทรัพยในการสรางละคร 360,000 เหรียญ

อเมริกันดอลลาห ท่ีนับวาแพงท่ีสุดต้ังแตมีมาในชีวิตการทํางานของสองหนุมและประวัติศาสตรละครเพลงบร

อดเวยยุคน้ันเดียว (นาสังเกตไหมเลา ในเร่ืองน้ี แอนนาเธอกลายเปน “ดิฉัน” “I” ไปแลว จากช่ือเร่ืองเดิม) 

ทีมงานทําละครท่ีเลือกมาในคร้ังน้ันลวนแลวแตยอดฝมือ รอดเจอรเขียนเพลง แฮมเมอรสไตนเขียนบท

และคํารอง จอหน แวน ดรูเต็น (John van Druten) เปนผูกํากับ เจอโรมี รอบบ้ินส (Jerome Robbins) เปน

ผูออกแบบทาเตน (รวมไปถึงทารําไทยดวย) โจ มีลไซเนอร (Jo Mielziner) ออกแบบฉาก ไอรีณ แชรัฟ (Irene 

Sharaff) ออกแบบเคร่ืองแตงกาย 

ปลายฤดูหนาว พ.ศ. 2493 บรอดเวยและนิวยอรคกําลังรอคอยการเร่ิมตนลงโรงของละครเพลงช้ินใหม

ของ Rodger and Hammerstein อยางใจจดใจจอ 

ทวาปญหาน้ันคือดารานํา ฝายหญิงนะมีแน ยังไงหนูเกอรทรูดคนสวยของสองปาก็จอหัวคิวเลนบท

แหมมแอนนาอยูแลว เพลงก็มีใหเธอซอมรองเรียบรอยแลว 

แตดาราชายน้ันสิ ใครเลาท่ีจะไดสวมบทคิงมงกุฏจากแดนสยาม ...หายากเสียจริงหนอ 

การคัดเลือกบทนําผานไปอยางลุนระทึก ไมวาจะเปนดาราท่ีเคยเลนบทคิงมงกุฏในจอเงินอยางเร็ก 

แฮรริสัน (Rex Harrison) หรือดาราหนังดาราละครท่ีมีช่ือเสียงขณะน้ัน โนเอล โควอรด (Noel Coward) 

อัลเฟร็ด แดร็ก (Alfred Drake) รวมถึงดาราหนุมเน้ือหอมอีกหลายคนก็ถูกทาบทามมาใหลองสวมบทดู 

แตแลว มีอันเจงไมเปนทาทุกราย ยังไมมีใครเหมาะท่ีจะเปนคิงมงกุฏเลยสักคนหรือน่ี 

กระท่ังวันหน่ึงของการคัดเลือก ไอหนุมนักเตนหนาตาแปลกคนหน่ึงซ่ึงเพ่ิงเสร็จงานแสดงจากโทรทัศน

ชองซีบีเอส กาวเดินข้ึนมาบนเวทีทดสอบ ดวยทาทางมุงม่ัน ตอหนาคณะกรรมการบรอดเวย 

           บันทึกสวนตัวของริชารด รอดเจอร จารึกไววา “…เขาควากีตารมาตีคอรดอะไรสักคอรดนึง แลวก็เร่ิม

สงเสียงโหยหวนดวยภาษาท่ีไมมีใครฟงเขาใจเลย แนนอน เรารูทันทีวา น่ีแหละ เราไดตัวคิงของเราแลว...” 

แนนอน หนุมคนน้ันคือ ยูล บรินเนอร (Yul Brynner) จากเมืองวลาดิวอสต็อก รัสเซีย 

ดวยความคุนเคยกับรูปลักษณ รูปราง สีหนา ทาทาง น้ําเสียง และการเคล่ือนไหว เขาครองความเปน

คิงมงกุฏในโลกมายา เปนคิงสยามในใจของคนดูท่ัวโลก นับต้ังแตละครลงโรงเปนคร้ังแรกเม่ือ 21 มีนาคม 2494 

และตอเน่ืองมาอีก 34 ป ผานเวทีละคร (กวา 4,600 รอบ) เวทีคอนเสิรต จอภาพยนตร จอโทรทัศน และอีก

หลายรูปแบบส่ือท่ีโลกสมัยใหมจักถายทอดสูกัน 

30 มิถุนายน 2528 ยูล บรินเนอร ข้ึนเวทีสวมบทราชาตลอดกาลเปนคร้ังสุดทายบนเวทีบรอดเวย

นิวยอรค 



กอนจะสงบนิทราในวันท่ี 10 ตุลาคม ปเดียวกัน ทามกลางความรักอาลัยของคนดูผูจงรักภักดี 

The King ทุกคน 

เน่ินนานหลังจากแอนนาของเขาและของสองหนุมนักเพลง เกอรทรูด ลอเลนซ จากไปกอนแลวอยาง

กระทันหันขณะกําลังแสดงละครเร่ืองน้ีในค่ําคืนหน่ึงเพียงช่ัวขามป 6 กันยายน 2495 

ท้ิงไวเพียงรอยลิปสติกท่ีจารึกไวบนกระจกแตงหนาหลังเวที  ‘Good Luck to the next Mrs. Anna’ 

เสมือนด่ังรูชะตากรรม 

 

ฉากสุดทาย กับคําถามของเด็กชายหลุยสตอคุณแมแอนนา เม่ือยามจะลาจากแผนดินสยามไป 

Louis: Was he as good a King as he could have been? 

Anna: I don't think any man has ever been as good a King as he could have been. 

But this one tried, he tried very hard. 


