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Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II นักเขียนเพลงคูขวัญ
หนุมโพหัก
เดี๋ยวโผลเดี๋ยวหาย แตยังไงก็ไมทิ้งกันหรอกครับทานผูอานเพลงดนตรี
ยังอยากเลาเรื่องแหมมแอนนากับพระราชาแหงกรุงสยามตอไปครับ อยางนอยก็ชวยบันทึกวาระ
งานฉลอง 200 ปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม รัชกาลที่ 4 ซึ่งกลาวไดวาทรงเปนพระมหา
กษัตริยที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาสยามอยางยิ่งแมในยามที่ภัย
อาณานิคมเริ่มเคาะประตูบาน รวมทั้งการเปดโลกทัศนทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มีเรื่องทางคดี
ประวัติศาสตรวัฒนธรรมกระจุกกระจิ๊กมาใหนักวิชาการรุนหลังๆเปดประเด็นวิพากษวิจารณกันเนืองๆ
แตอีกดานหนึ่งที่สนุกกวา คือทรงเปนบุคคลที่มีบทบาทในวงการบันเทิงมากที่สุดพระองคหนึ่งในรอบ
หลายสิบป อยางนอยนาม“คิงมงกุฏ” (King Mongkut) กับ“วังตองหามแหงกรุงสยาม” ก็ดังผานโลก
วรรณกรรม ผานเวทีละครเพลงระดับโลกและจอภาพยนตรฮอลลีวูดไปจนถึงหนังการตูนมาแลว ทามกลาง
ความอยากรูอยากเห็น ความคาดเดาของผูคนทั่วโลกตอพระราชาองคนี้ไมวาจะเปนเรื่องจริงหรืออิงนิยาย
จากหนังสือยอนอดีต The English Governess at the Siamese Court (2413) และ The
Romance of the Harem (2415) ของ “ครูฝรั่งวังหลวง” แหมมอังกฤษ แอนนา เลียวโนเวนส (Anna
Leonowens) ซึ่งเลาเรื่องประสบการณชีวิตของเธอและบุตรชายระหวางป 2405-10 ซึ่งในชวงนั้นเธอเคยได
เขาไปทํางานในราชสํานักในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษแกพระราชโอรสพระราชธิดาและเจาจอมหมอมหาม
เคยถวายเอกสารงานแปลแกพระเจาอยูหัว เคยพบเห็นเหตุการณที่สยามประเทศถูกรุกรานทางการเมืองจาก
มหาอํานาจยุโรป เคยบันทึกเรื่องจารีตประเพณี และขอปฏิบัติของราชสํานักตะวันออกที่ขัดแยงในความรูสึก
ของเธอ เชน ระบบทาสที่ปรากฏในสังคมสยามเอาไวในหนากระดาษ
คําบอกเลาของแอนนา กลายมาเปนนวนิยาย Anna and the King of Siam (2487) โดยการตีความ
ใหมของมารกาเร็ต แลนดอน (Margaret Landon) เสริมแตงขอมูลเพื่อใหอานสนุก แมจะเกิดความผิดเพี้ยน
จากหลักวิชาประวัติศาสตรลงไปบาง แตก็กลายเปนผลงานขายดิบขายดีในแวดวงวรรณกรรมขามสังคม พิมพ
ซํ้าแลวซํ้าอีก มีการแปลออกเปนภาษาตางๆเกือบ 20 ภาษา
และไดรับการปรับปรุงมาสูภาพการตูนวิจิตรเรื่อง Palace Teacher ตีพิมพในหนังสือการตูนทรู คอม
มิคส (True Comics) พ.ศ.2489 เลาเรื่องครูแหมมในเมืองสยามใหเด็กอเมริกันอาน พรอมๆกับที่ถูกดัดแปลง
ใหกลายเปนภาพยนตร Anna and The King of Siam โดยบริษัท Twentieth Century Fox ในปเดียวกัน
นําแสดงโดยเร็กซ แฮริสัน Rex Harrison รับบทคิงมงกุฏ และไอรีน ดูน Irene Dunne รับบทแอนนา
ภาพยนตรเรื่องนี้ควารางวัลออสการสาขากํากับศิลปและกํากับภาพยอดเยี่ยมไปครอง
กอนที่จะกลายไปเปนภาพยนตรลักษณะเดียวกันนี้ในหลายเวอรชั่นตอมา ในนามภาพยนตรเพลงหา
รางวัลออสการ The King and I (2499) นําแสดงโดย ยูล บรินเนอร และเดบเบอรา เคอรร, มาเปนภาพยนตร
ดรามาที่อาตี๋ โจว เหวิน ฟะและ โจดี้ ฟอสเตอร นําแสดง Anna and the King (2542), ภาพยนตรการตูน
The King and I (2542) แมแตการทําภาพยนตรลอเลียนจากพล็อตเรื่องเดิม โดยยายบุคคล เหตุการณและ
สถานที่มาบวกไอเดียเขากับนิทานฮิตของฝรั่งอีกเรื่องหนึ่ง โฉมงามกับเจาชายอสูร Beauty and the Beast

ผลลัพธกลายไปเปนหนังตลกหวยแตกเรื่องชางเสริมสวยงามกับเจาชายอสูร The Beautician and the Beast
(2540) ก็ตาม
แตทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ยังไมไดชนะใจรัฐบาลสยามผูออกกฎวาดวยมหรสพหามถาย-หามฉาย-หามนําเขา และ
หามวางแผงตลาดเทปผีซีดีเถื่อนสักที
ทั้งที่จริงๆแลวก็ปดกันไมมิดหรอกคุณพี่ โดยเฉพาะวาดวยเรื่องดนตรี 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” และอีกหลายเพลงที่ยังคงเปนที่รูจักกันแพรหลายทุกวันนี้
บทเพลงอมตะของแหมมแอนนาและพระราชาแหงกรุงสยาม กําเนิดที่ดงละครบรอดเวย มหานคร
นิวยอรค เปนหนึ่งในผลงานละครเพลง Musical ชั้นยอดของนักแตงเพลงคูขวัญชาวอเมริกัน
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)
พรหมลิขิตใหทั้งสองคนมาเจอกันในโลกละครบรอดเวย สรางงานดวยกันใหประวัติศาสตรละครเพลง
อเมริกันลือเลื่องในระหวางชวงป พ.ศ.2486-2502 ขอพิสูจนจากรางวัลเกียรติยศตางๆไมวาจะเปนโทนีอวอรด
34 ชิ้น, ออสการ 15 ชิ้น, พูลิตเซอร-แกรมมี่อวอรด-และเอ็มมี่อวอรดอยางละ 2 ชิ้น รวมไปถึงการยกยองใหตี
พิมพภาพของทั้งสองในแสตมปแหงชาติของสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ.2542 นับวาเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษาเปน
อยางยิ่ง
วาแลวก็ขอแทรกประวัติและผลงานของทั้งสองทานใหมิตรรักแฟนเพลงรูจักมักจี่กันเสียกอนที่จะเขาไป
ถึงบทเพลงในเรื่อง The King and I เผื่อจะเปนประโยชนแกผูสนใจบางนะขอรับกระผม
ริชารด รอดเจอร (Richard Rodgers) เกิดเมื่อป พ.ศ. 2445 ณ มหานครนิวยอรค จบการศึกษา
ดนตรีจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เริ่มตนอาชีพนักแตงเพลงเมื่ออายุ 18 ป โดยทํางานรวมกับลอเลนซ ฮารท
(Lorenz Hart) นักเขียนคํารอง ซึ่งปรากฏงานของทั้งคูตอเนื่องยาวนานถึง 20 ป มีผลงานทั้งละครเพลงและ
ภาพยนตรเพลงฮอลลีวูดราวๆ 550 เพลง ซึ่งในจํานวนนี้ ยังมีบางเพลงที่ศิลปนรุนหลังใชบันทึกเสียงและ
ออกงานแสดงสดกันอยูจนทุกวันนี้ อาทิ Lover, Manhattan, Blue Moon และ My Funny Valentine รวม
ทั้งละครบางเรื่องที่ยังมีผูนิยมกลาวถึงกันอยู 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
เกี่ยวกับสุขภาพและอารมณปรวนแปรจากพิษสุราเรื้อรัง รอดเจอรจึงหันไปหาคูทํางานใหม ซึ่งนับวาโชคดีมาก
เพราะเขาไดพบกับแฮมเมอรสไตนและกลายเปนคูหูที่สรางประวัติศาสตรการละครเพลงของอเมริกาที่สําคัญ
ที่สุด
ออสการ แฮมเมอรสไตน (Oscar Hammerstein II) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2438 เปนชาวนิวยอรคเชนกัน
ครอบครัวเปนนักแสดง เคยเขาศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียแตเลิกเรียนเมื่อขึ้นป 2 เพราะทน
ความเยายวนของวงการบันเทิงไมไหว แฮมเมอรสไตนไดรวมงานกับดุริยกวีหลายคนในฐานะคนเขียนบทและ

คํารอง กอนที่จะมาพบกับรอดเจอร เขาเคยทํางานกับรูดอฟ ฟริมล (Rudolph Friml) เรื่อง Rose-Marie
(2467), กับซิกมุนด รอมเบิรก (Sigmund Romberg) เรื่อง The Dessert Song (2469) และ New Moon
(2471), กับเจอโรมี เคิรน (Jerome Kern) ในละครดัง Show Boat (2480) ซึ่งถือวาเปนแบบแผนของละคร
เพลงตนตํารับอเมริกันเรื่องหนึ่ง และเรื่องสุดทายกอนที่จะมาทํางานรวมกับรอดเจอร เปนการดัดแปลงผลงาน
โอเปรา Carmen ของดุริยกวีฝรั่งเศส จอรช บิเซต (Georges Bizet) มาเปนงานละครเพลงเรื่อง Carmen
Jones (2486) ซึ่งสรางชื่อเสียงใหแฮมเมอรสไตนอีกเชนกัน
ผลงานชิ้นแรกที่ทั้งสองคนสรางรวมกันใน พ.ศ. 2486 คือ Oklahoma! ซึ่งกลายเปนอีกหนึ่งตํานาน
ของ American Musical อันรวมความนาตื่นตาตื่นใจของเนื้อเรื่อง บทเพลงดนตรี การเตนรํา การสรางฉาก
เทคนิคในการนําเสนอ กระทั่งเปดการแสดงตอเนื่องสองพันกวารอบดวยกันเปนประวัติการณ
จากนั้น จึงเกิดงานละครเพลงขึ้นมาอีกอยางตอเนื่อง กระทั่งกลายไปเปนงานภาพยนตรจอเงิน ซึ่ง
แนนอนวาทุกเรื่องลวนรับประกันความสําเร็จในนามของ 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), และชิ้นสุดทายที่อมตะตลอดกาล มนตรักเพลงสวรรค The Sound of Music (2502)
ชื่อ Rodger and Hammerstein ในวงการละครบรอดเวย เปนทั้งนักแตงเพลง-นักเขียนมือทอง
นักธุรกิจดนตรีที่ประสบความสําเร็จ เปนผูอํานวยการสราง เปนเจาของสํานักพิมพที่มีผลงานเพลงของตน
ที่เผยแพรไปทั่วโลก มีรายไดมหาศาล มีรางวัลลนมือ เปนความใฝฝนของนักแตงเพลง-นักเขียนเพลงละคร
Musical ในรุนหลังใหกาวขึ้นมาตามอยาง
จุดเดนของรอดเจอรในดานบทเพลงที่เขียนขึ้นอยางประณีต ไพเราะ สนุกสนาน ตื่นเตนเราใจ มีความ
รุมรวยในการเลือกสีสันของเครื่องดนตรี เมื่อมาผนวกกับจุดเดนของแฮมเมอรสไตนที่ใชภาษาสวยงาม ถอยคํา
สะเทือนอารมณ มีการเลือกใชจินตนาการที่กระทบใจผูคน มีการสอดแทรกความคิดในทางอุดมคติและสังคม
เขาไปในตัวเพลง ทําใหงานของทั้งคูเปนอมตะที่โลกจดจํา
งานของทั้งสองคนแจวขนาดไหน ไพเราะเสนาะหูยังไง คงไปพิสูจนกันดวยตัวทานเอง เดินไปตามหอง
สมุดดนตรี(จะมีมั๊ยเนี่ย?) แผงเทป แผงซีดีหรือรานแผนเสียงเกา ประเภทเพลงดังหนังละครฝรั่งยุคโบราณนะ
ครับ มีเยอะเลย นับตั้งแตรุนคุณทวด Frank Sinatra (ถือเปนนักรองปอปคนแรกเลยที่นําเพลงของ Rodger
and Hammerstein มารองบันทึกแผนเสียง ตั้งแตละคร Oklahoma! เพิ่งจะดังในป 2486 และก็รองตอเนื่อง
มาอีกหลายแผนหลายเรื่องละคร), คุณปา Barbra Streisand เจาของแผนฮิต The Broadway Album ของ
บริษัท Columbia ซึ่งมีเพลงดังจากเรื่อง 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 (
อัลบั้มแรก เพลงจากละคร Carousel "Soliloquy" CBS และอัลบั้มยุคหลัง Oscar&Steve), Carly Simon (
อัลบั้มจาก The King and I เชนกัน something wonderful, "Little Girl Blue" และ "My Funny

Valentine" ในงานเมื่อป 2533 My Romance (บริษัท Arista), Barbara Cook (อัลบั้มรวมฮิต Oscar
Winners บริษัท DRG) นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงบรรเลงใหฟงกันอีกตั้งมากมาย ทั้งเดี่ยวทั้งวง ไปหากันเอาเองนะ
ครับ
แฮมเมอรสไตนถึงแกกรรมเมื่อ พ.ศ. 2503 และรอดเจอรถึงแกกรรมเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยที่ยังคงสราง
ผลงานเพลงอยางตอเนื่องแมแฮมเมอรสไตนจะลาโลกไปแลวก็ตาม ผลงานเดน อาทิ No Strings, Do I Hear a
Waltz, Two by Two, Rex และ I Remember Mama
หลังจากมรณกรรมของทั้งคู ยังคงมีการรําลึกถึงอยางสมเกียรติ วาระครบรอบอายุ 100 ปของแฮมเม
อรสไตนเมื่อ พ.ศ. 2538 ที่ผานมา ชาวละครบรอดเวยไดจัดแสดงละครเกียรติยศ 3 เรื่องพรอมๆกันคือ Show
Boat, The King and I และ State Fair ซึ่งการนํางานยอนอดีตมาปรับปรุงใหมนี้ ยังสงผลให Show Boat
ไดรางวัลชนะเลิศโทนี่อวอรดฐานะละครปรับปรุงใหม Best Musical Revival ประจําป 2538, The King and
I ไดรางวัลเดียวกันในป 2539 และ State Fair ไดรับพิจารณาเสนอเขาชิงรางวัลสกอรเพลงยอดเยี่ยมในป
เดียวกันดวย สวนกรณีของรอดเจอร เมื่อ พ.ศ. 2533 ทางราชการไดเปลี่ยนชื่อโรงละครที่ดังที่สุดโรงหนึ่งของ
บรอดเวย 46th Street Theater มาเปน The Richard Rodgers Theater เพื่อเปนเกียรติแกเขา และเมื่อป
พ.ศ. 2545 ซึ่งครบวาระรอยปเกิดที่ผานมานี้เอง ไดมีการนําละครเพลง 3 เรื่อง Oklahoma!, The Boys from
Syracuse และ Flower Drum Song มาปรับปรุงเพื่อแสดงใหม ซึ่งก็ประสบความสําเร็จมากเชนกัน รวมทั้ง
การเสนอขอมูลขาวสารวาดวย Rodger and Hammerstein ในรายการโทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพทั่วโลก
เอาละครับ วาจะคุยนิดเดียวเกี่ยวกับคนทําเพลง กลับฝอยไปเสียตั้งเยอะ กลับมาตอกันที่ละครเพลง
The King and I ดีกวาทานผูชม
ทําไมและอยางไรถึงเกิดเปนละครเพลงแหมมแอนนากับพระราชาสยามขึ้นมา
อันนี้นาสงสัย หรืออาจจะไมสงสัยเพราะในยุคนั้นมีสื่อที่ชวยใหเรื่องของครูแหมมกับคิงมงกุฏโดงดังเปน
พื้นฐานไวแลวคือหนังสือนวนิยายของมาการเร็ต แลนดอน การตูนสําหรับเด็ดมะริกันในทรูคอมมิคส และ
ภาพยนตร Anna and The King of Siam โดยบริษัท Twentieth Century Fox ออกเผยแพรแลว
แตคนที่มีบทบาทให Rodger and Hammerstein ตองลุกขึ้นมาทําโปรดักชั่นนี้สิสําคัญ
เปนกลุมคุณผูหญิงที่มีบทบาทตอสองหนุมอยางสูง
หนึ่งในนั้นคือ เกอรทรูด ลอเรนซ Gertrude Lawrence นักแสดงสาวสวยชาวอังกฤษ ซึ่งมีผลงานทั้ง
เวทีละคร จอหนัง และบันทึกแผนเสียงมาแลว เธอไดมีโอกาสอานนวนิยาย Anna and the King of Siam
สํานวนของมาการเร็ต แลนดอน แลวติดอกติดใจ ใฝฝนวาสักวันคงจะไดสวมบทแหมมแอนนา รองเพลงในฉาก
ราชสํานักสยาม จึงไดนําความมาปรึกษากับสองหนุม ประจวบเหมาะกับเวลาไลเลี่ยกัน มีหนังเรื่องนี้มาฉายพอดี
และผูบัญชาการตัวจริงของทั้งสองหนุมคือ โดโรธี รอดเจอร Dorothy Rodgers กับ โดโรธี แฮมเมอรสไตน
Dorothy Hammerstein ศรีภรรยาของทั้งสอง (ชื่อเดียวกันซะดวย) ก็ปงเรื่อง Anna and the King of Siam
ไมแพกับเกอรทรูด (รึจะหาเรื่องหึงรึเปลาไมแนใจแฮะ)
เปนอันวา นอกจากจะเปนเพราะแรงบันดาลใจจากนักแสดงสาว รอดเจอรกับแฮมเมอรสไตนก็เลยตอง
หันมาพิจารณาเรื่องแหมมแอนนาตามคําแนะนําของคุณนายที่บานกันบาง
อาว ตกลงกลัวเมียทั้งคูเลยนะเนี่ย เปนงั้นไป หรือหาเรื่องจีบดารากันก็ไมรู

ประเด็นนาสนใจที่สองหนุมคนพบ หากไมนับเรื่องการบานของคุณผูหญิงแลว ในหนัง Anna and the
King of Siam ไดใหภาพของสถานที่ซึ่งชวนพิศวง ... บางเหตุการณของโลกฝงเอเชียที่ไมเคยถูกเปดเผยมากอน
... เรื่องราวความขัดแยงซึ่งเปนปมเปรียบคูไดอยางนาทึ่ง อาทิ ทัศนคติระหวางตะวันตก (West) กับตะวันออก
(East), อารยธรรม (civilization) กับ ความปาเถื่อน (barbarism), เผด็จการวิสัย (despotism) กับ
ประชาธิปไตย (democracy), บทบาทความเปนชายและหญิง (man versus woman) สัมพันธรักที่มีเสนกั้น
ทางสังคม หนาที่ เชื้อชาติ และภาระตอครอบครัว ฯลฯ ซึ่งทั้งหลายนี้เปนวัตถุดิบใหเกิดงานละครเพลงเรื่องใหม
ไดสบายทีเดียว ขามช็อตละครทุกเรื่องที่เคยทํารวมกันมา
หลายวันหลายคืนหลายเดือนผานไปกับการอานนิยายและดูหนังตามคุณศรีภรรยาและคุณนักรอง ใน
ที่สุด สกอรเพลง The King and I ก็เปนรูปเปนราง พรอมทั้งทุนทรัพยในการสรางละคร 360,000 เหรียญ
อเมริกันดอลลาห ที่นับวาแพงที่สุดตั้งแตมีมาในชีวิตการทํางานของสองหนุมและประวัติศาสตรละครเพลงบร
อดเวยยุคนั้นเดียว (นาสังเกตไหมเลา ในเรื่องนี้ แอนนาเธอกลายเปน “ดิฉัน” “I” ไปแลว จากชื่อเรื่องเดิม)
ทีมงานทําละครที่เลือกมาในครั้งนั้นลวนแลวแตยอดฝมือ รอดเจอรเขียนเพลง แฮมเมอรสไตนเขียนบท
และคํารอง จอหน แวน ดรูเต็น (John van Druten) เปนผูกํากับ เจอโรมี รอบบิ้นส (Jerome Robbins) เปน
ผูออกแบบทาเตน (รวมไปถึงทารําไทยดวย) โจ มีลไซเนอร (Jo Mielziner) ออกแบบฉาก ไอรีณ แชรัฟ (Irene
Sharaff) ออกแบบเครื่องแตงกาย
ปลายฤดูหนาว พ.ศ. 2493 บรอดเวยและนิวยอรคกําลังรอคอยการเริ่มตนลงโรงของละครเพลงชิ้นใหม
ของ Rodger and Hammerstein อยางใจจดใจจอ
ทวาปญหานั้นคือดารานํา ฝายหญิงนะมีแน ยังไงหนูเกอรทรูดคนสวยของสองปาก็จอหัวคิวเลนบท
แหมมแอนนาอยูแลว เพลงก็มีใหเธอซอมรองเรียบรอยแลว
แตดาราชายนั้นสิ ใครเลาที่จะไดสวมบทคิงมงกุฏจากแดนสยาม ...หายากเสียจริงหนอ
การคัดเลือกบทนําผานไปอยางลุนระทึก ไมวาจะเปนดาราที่เคยเลนบทคิงมงกุฏในจอเงินอยางเร็ก
แฮรริสัน (Rex Harrison) หรือดาราหนังดาราละครที่มีชื่อเสียงขณะนั้น โนเอล โควอรด (Noel Coward)
อัลเฟร็ด แดร็ก (Alfred Drake) รวมถึงดาราหนุมเนื้อหอมอีกหลายคนก็ถูกทาบทามมาใหลองสวมบทดู
แตแลว มีอันเจงไมเปนทาทุกราย ยังไมมีใครเหมาะที่จะเปนคิงมงกุฏเลยสักคนหรือนี่
กระทั่งวันหนึ่งของการคัดเลือก ไอหนุมนักเตนหนาตาแปลกคนหนึ่งซึ่งเพิ่งเสร็จงานแสดงจากโทรทัศน
ชองซีบีเอส กาวเดินขึ้นมาบนเวทีทดสอบ ดวยทาทางมุงมั่น ตอหนาคณะกรรมการบรอดเวย
บันทึกสวนตัวของริชารด รอดเจอร จารึกไววา“…เขาควากีตารมาตีคอรดอะไรสักคอรดนึง แลวก็เริ่ม
สงเสียงโหยหวนดวยภาษาที่ไมมีใครฟงเขาใจเลย แนนอน เรารูทันทีวา นี่แหละ เราไดตัวคิงของเราแลว...”
แนนอน หนุมคนนั้นคือ ยูล บรินเนอร (Yul Brynner) จากเมืองวลาดิวอสต็อก รัสเซีย
ดวยความคุนเคยกับรูปลักษณ รูปราง สีหนา ทาทาง นํ้าเสียง และการเคลื่อนไหว เขาครองความเปน
คิงมงกุฏในโลกมายา เปนคิงสยามในใจของคนดูทั่วโลก นับตั้งแตละครลงโรงเปนครั้งแรกเมื่อ 21 มีนาคม 2494
และตอเนื่องมาอีก 34 ป ผานเวทีละคร (กวา 4,600 รอบ) เวทีคอนเสิรต จอภาพยนตร จอโทรทัศน และอีก
หลายรูปแบบสื่อที่โลกสมัยใหมจักถายทอดสูกัน
30 มิถุนายน 2528 ยูล บรินเนอร ขึ้นเวทีสวมบทราชาตลอดกาลเปนครั้งสุดทายบนเวทีบรอดเวย
นิวยอรค

กอนจะสงบนิทราในวันที่ 10 ตุลาคม ปเดียวกัน ทามกลางความรักอาลัยของคนดูผูจงรักภักดี
The King ทุกคน
เนิ่นนานหลังจากแอนนาของเขาและของสองหนุมนักเพลง เกอรทรูด ลอเลนซ จากไปกอนแลวอยาง
กระทันหันขณะกําลังแสดงละครเรื่องนี้ในคํ่าคืนหนึ่งเพียงชั่วขามป 6 กันยายน 2495
ทิ้งไวเพียงรอยลิปสติกที่จารึกไวบนกระจกแตงหนาหลังเวที ‘Good Luck to the next Mrs. Anna’
เสมือนดั่งรูชะตากรรม
ฉากสุดทาย กับคําถามของเด็กชายหลุยสตอคุณแมแอนนา เมื่อยามจะลาจากแผนดินสยามไป
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.

