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หนุมโพหัก 
 

หายหนาไปหลายฉบับ กลับมาแลวครับเพลงดนตรี 
วาระสําคัญของเดือนตุลาคมท่ีผานมาน้ี ถาไมนับงานซาโยวีท่ีรายงานขาวกันบานเบิกในหนากระดาษรวมเลม 

ถาไมนับงานการเมืองออนกรอย ก็นาจะนึกถึงงาน 200 ปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม รัชกาลท่ี 4 ซ่ึงผาน

ไปอยางเงียบเชียบไมแพงานอ่ืน 
เร่ืองพระประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองคทานน้ัน กระผมคิดวาคงจะไดรูไดเรียนกันอยูบาง หรือถาไมรูก็

คงจะมีแหลงท่ีพ่ึงทางปญญาไดไมมากก็นอย ไมใชปญญาแบบแฟนพันธแทชูมืองอน้ิวกลางกับน้ิวนางอยางท่ีไมมีในพจนานุกรม
ภาษาใบใดๆในโลกนะครับ แตเปนการแสดงบทบาทหนาท่ีของคนไทยท้ังหลายท่ีเกิดมาใตพระบรมโพธิสมภารพึงกระทํา แหม 
ซุปเปอรสตารคนอ่ืนยังรูจักโคตรเหงาเหลากอไดต้ังเยอะ แตพระมหากษัตริยพระองคน้ีไมสนใจศึกษาหาความรูก็ไมทราบจะวา
ยังไงแลวหละครับ 

ช่ือเสียงเรียงนามของพระองคทานเปนช่ือเสียงท่ีฝร่ังนักดูหนังฟงเพลงท้ังหลายในโลกคุนเคยกันมากท่ีสุด รูจักกันมา
ราวๆ 60 ปแลว และรูจักมากกวาพระราชาองคอ่ืนๆในโลกมายา ถาไมนับกษัตริยอาเธอรของนิทานปรัมปราอังกฤษ กษัตริย
เลียรของเช็คสเปยร กษัตริยหลุยสของฝร่ังเศส และกษัตริยฟาโรหแหงอียิปต กษัตริยสยามพระองคน้ี เปนคาแรคเตอรท่ีนัก
แสดงหนังและนักเลนละครฝร่ังหลายตอหลายคนเคยสวมรอยเอาไว ท่ีโดดเดนท่ีสุดเห็นจะเปนนาย ยูล บรินเนอร  (Yul 
Brynner) นักแสดงละครเพลงลูกคร่ึงรัสเซีย-มองโกลเลีย ซ่ึงทําใหภาพ คิงมงกุฏ พระราชาแหงอุษาคเนยเปนภาพท่ีติดตรึงตรา
ชาวบานมานานป ดวยแอ็คช่ันยืนถางขาเทาสะเอวขมวดค้ิว(ซ่ึงนาจะเปนแรงบันดาลใจใหซุปเปอรแมน วีรบุรุษเส้ือยืดตัวเอสท่ี
ชอบใสกางเกงในทับกางเกงนอก เอาไปใชเปนทาประจําตัวดวยทาหน่ึง) ประกอบกับหัวลานเล่ียน วางทาเปนคนมีอีโกจัด และ
สําเนียงพูดท่ีดัดแอ็คเซนทเหมือนคนเอเชียพูดอังกฤษจนแปรงปรา เปนมิติของคิงมงกุฏท่ีใครๆก็นึกถึงกันโดยอัตโนมัติ 

และท่ีจะตองนึกถึงอีกคนคือ แหมมแอนนา เลียวโนเวนส  มายสาวชาวอังกฤษ ลากกระโปรงสุมไกเดินกรีดกรายอยูใน
วังหลวง คอยตอลอตอเถียงกับคิงมงกุฏ สอนภาษาฝร่ังใหพระโอรสธิดาองคนอยๆ คอยแทรกสอดอยูในโลกความรักข่ืนขมของ
เจาจอมหมอมหามสาวชาววังกับหนุมโชคราย 

แตท่ีทานผูชมตองไมพลาดฉากสุดฮิตคือการจับคูลีลาศกันของแหมมกับคิงในโถงพระราชฐาน 
พรอมกับบทเพลงหน่ึงดังกระห่ึมข้ึนมาทามกลางบรรยากาศช่ืนม่ืน 
... เตนรํากันไม ... 
We've just been introduced, I do not know you well, but when the music started, something drew 

me to your side. 
So many men and girls, are in each others arms, it made me think we might be similarly occupied. 
Shall we dance? 
On a bright cloud of music shall we fly? 
Shall we dance? 
Shall we then say "Goodnight and mean "Goodbye"? 
Or perchance, when the last little star has left the sky, 
Shall we still be together with are arms around each other, and shall you be my new romance? 
On the clear understanding that this kind of thing can happen, 

Shall we dance? 
เพ่ิงจะไดแนะนําตัวกัน ฉันยังไมรูจักเธอดีนัก แตเม่ือเสียงดนตรีดังข้ึน มีอะไรสักอยางท่ีดึงดูดฉันไปใหใกลชิดเธอ หญิง

ชายหลายคู ตางมีกันและกันอยูในออมแขน ไมตางจากเรา ...เตนรํากันไหม 
มานเมฆสดใสในเสียงดนตรี ชักชวนใหโบกบินข้ึนไป ...เตนรํากันไหม 
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คํากลาวราตรีสวัสด์ิ จะหมายถึงการอําลาจากกันไป หรือเรายังจะคงอยูในออมแขนของกันและกัน แมยามดาวดวง

นอยจรจากฟากฟา เธอจะเปนความรักคร้ังใหมของฉันหรือไม เขาใจเถิด เร่ืองน้ีเปนไปไดเสมอ ...เตนรํากันไหม... 
น่ีคือหน่ึงในฉากเด็ดของการจับคูเตนรําบนแผนฟลม Musical หนังเพลงฮอลลีวูดสุดคลาสสิค  “เดอะคิงแอนดไอ” 

The King and I สรางโดยบริษัท Twentieth Century Fox เม่ือป พ.ศ. 2499 (1956)กํากับโดย Darryl F. Zanuck ภาค
ดนตรีเปนฝมือของราชันยละครเพลง Richard Rodgers กับคํารองของคีตกวีคูขวัญ Oscar Hammerstein II ภาพยนตรเร่ือง
น้ีไดรับการเสนอช่ือเขาชิงออสการถึง 9 รางวัลดวยกัน 

ยูล บรินเนอร  พระราชาแหงกรุงสยามในทาทางเงอะเง่ิน โอบกอด เดบเบอรา เคอรร  (Deborah Kerr) รับบทแอนนา
แหมมสาวสวยไวในออมแขน สืบเทากาวตามจังหวะ หน่ึง สอง สาม และ หน่ึง สอง สาม และ หน่ึง สอง สาม 

กาวผิดกาวถูก นับพลาด นับใหม หันพลาด หันใหม แลวคอยๆแคลวคลองม่ันคงข้ึน มีความม่ันใจมากข้ึน ย้ิมออก 
ดวงตาพระราชาหนุมเปนประกาย สองมองเขาไปในดวงตาหวานซ้ึงของแหมมสาว ดนตรีผันแปรยายทํานอง โหม

ประโคมเปนจังหวะโพลกาคึกคัก 
หนุมสาวตางวัฒนธรรมท้ังสอง พล้ิวรางไปตามบทเพลงดวยอารมณบรรเจิด 
ปร๊ีด.............(เสียงนกหวีดเซ็นเซอรแสบแกวหู) ยกปายชู หามดู!!! หามเขา!!! 
ท่ีจริง The King and I เคยมีบริษัทหนังแอบนําเขามาฉายในเมืองบางกอกแลวแหละ เม่ือราวส่ีสิบปกอน แตถูก

ส่ือมวลชนแนวรักชาติบานเมืองโจมตีเละ ถูกฝายรักษาเกียรติภูมิราชสํานักประทวง โดยเฉพาะขอหาวาเปนส่ือท่ีจาบจวงไมให
ความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย รวมท้ังการเสนอภาพคนไทย สังคมไทยท่ีปาเถ่ือน ดอยพัฒนา การเลาเร่ืองเมืองไทยอยาง
ชวนใหติดลบในสายตาชาวโลกศิวิไลซ การใหขอมูลผิดพลาดทางประวัติศาสตรของแหมมแอนนา และอีกหลายๆขอกลาวหาซ่ึง
ออกจะเปนเร่ืองเดือดรอนในบานเมืองน้ี ในท่ีสุด ก็เลยตองห้ิวฟลมกลับไปเขากรุฮอลลีวูดตามระเบียบ 

และกลายเปนหน่ึงในมหรสพบาปท่ีถูกประทับตราต้ังแตบัดน้ันมาจนบัดน้ี ไมวาโลกจะเปล่ียนไปขนาดไหนแลว ไมวา
จะมีหนังอีกสักก่ีเร่ืองท่ีฉายภาพผูนําท้ังอดีตและปจจุบันท่ีเลวทรามต่ําชาหวยแตกปานใด และโลกไดเห็นผานหนาจอกันขนาด
ไหน ไมวาจะเปนมะริกัน ยุโรป อิสลาม จีน แขก ญ่ีปุน 

แต The King and I ก็ยังไมอาจผานวีซาเขาเมืองไทยไดอยูดี 
จําไดไหม ทานผูอาน เม่ือไมก่ีปกอน ยังเคยมีกรณีการประทวงโครงการทําหนังของฮอลลีวูดท่ีเอาตนเคามิวสิคเคิลเดิม 

The King and I ผสมกับนิยายฉบับใหมของซิซีเลีย ฮอลแลนด (Cecelia Holland) มาปดฝุนใหม ใชช่ือวา  Anna and the 
King สรางโดยบริษัท A Twentieth Century Fox เจาเกา มีสาวสุดเกงแหงโลกมายายุคน้ี  โจด้ี ฟอสเตอร  (Jodie Foster) 
รับบทแหมมแอนนา จับคูกับอาแปะหลอเขมจากฮองกง  โจว เหวิน ฟะ  (Chow Yun-Fat) อดีตเจาพอหนังบูมารับบทคิงมงกุฏ 
คราวน้ีคิงไมโปงเหนงแลว ตัดผมส้ันโปะเจลเรียบแปร ค้ิวหนาตาต่ีคางเหล่ียม ใสชุดดูเปนลิเกมากข้ึน สวนแหมมแอนนายังไมท้ิง
สุมไก ยังนุงเกะกะอยูในจอ 

รูไหมวาทางบริษัทผูสรางเคยแสดงความประสงคท่ีจะมาใชเมืองไทยเปนสถานท่ีถายทํา เคยขอใชตัวประกอบไทยเขา
ฉาก เคยขอใชบุคคลากรท่ีปรึกษาในการทํางานภาพยนตรท่ีรูเร่ืองโบราณประเพณี  และอีกหลายคําขอท่ีอํานวยใหหนังออกมา
ดูสมจริง ปรากฏวาโดนยําเละ ไมมีการสนับสนุนโดยประการท้ังปวง มิหนําซ้ํายังถูกหนวยงานราชการขูอีกวาถาพบเห็นการฉาย
หนังเร่ืองน้ีเม่ือใดก็ตามในเมืองไทยอยางเปนทางการ จะดําเนินคดีใหถึงท่ีสุด วาเขาไปน่ัน 

โธเอย ขนาดเวลามันเดินทางมาจนปานน้ีแลว ยังไมใหโอกาสกันอีก ในท่ีสุด ฝายผูสรางก็ยายกองถายไปปกหลักท่ี
มาเลเซีย ทําฉากทําเร่ืองกันไปตามมีตามเกิด และขนฟลมกลับไปฉายท่ีอเมริกา (ซ่ึงเม่ือฉายก็ยังไมวายถูกสงจดหมายประทวง
จากเมืองไทยอีก) คนไทยท่ีควรจะไดดูเปนสวนใหญก็ไมไดดู หรือดูก็ไมคอยรูเร่ือง ถาจะดูตองแอบดู ตองไปเสาะหาจากแหลง
แอบขายอีกทีนึง จนปานน้ีหนังเร่ืองน้ียังครองแชมปหนังหายากในตลาดมืดอยู นาสงสารจริง สูตลาดวิดีโอลามก วิดีโอตลกไมได
เลย 

ตนฉบับของมหรสพวาดวย The King and I น้ัน เปนงานวรรณกรรมลายลักษณ เปนนวนิยายอิงประวัติศาสตรเก่ียว
กับราชสํานักฝายในในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีแหมมแอนนา เลียวโนเวนส  (Anna Harriette 
Leonowens (5 พฤศจิกายน 2377 – 19 มกราคม 2457) สตรีมายชาวอังกฤษไดบันทึกเหตุการณท่ีไดประสบมาในชวงเวลา 
5 ป (2405-10) ท่ีเดินทางเขามาเปนครูสอนภาษาอังกฤษใหแกบรรดาเจานายผูเยาวและเจาจอมในราชสํานัก โดยผานการ
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ดําเนินเร่ืองของยอนหลังของตนเองเปนหนังสือ 2 เลม คือ "The English Governess at The Siamese Court" และ "The 
Romance of The Harem" พิมพเผยแพรต้ังแตป พ.ศ. 2413 

ตอมาในป 2485 มาการเร็ต แลนดอน  (MARGARET LANDON พ.ศ. 2446-2536) ซ่ึงเปนสุภาพสตรีชาวอเมริกัน
เคยเขามาเมืองสยามเพ่ือปฏิบัติการทางคริสตศาสนาไดรวบรวมเร่ืองราวจากหนังสือท้ังสองเลมดังกลาวของแอนนามาเรียบเรียง
ใหมกลายเปนนวนิยาย "Anna and The King of Siam" แปลเปนไทยวา "แอนนากับพระเจากรุงสยาม" (แปลโดย กัณหา แกว
ไทย) 

ทวงทีการเขียนของมาการเร็ตซ่ึงเรียกวาฉบับ Commemorative Edition นอกจากจะไดความรูทางประวัติศาสตร
แลว ยังไดความบันเทิง เพลิดเพลินใจอีกดวย ถึงจะเปนนวนิยายท่ีแตงข้ึนจากมุมมองของชาวตางชาติ ซ่ึงอาจจะไมเขาใจ
ประเทศสยามอยางลึกซ้ึงนัก แตก็เปนอีกมุมมองหน่ึงท่ีนาสนใจ 

และตอมาไดกลายเปนตนธารมหรสพอันโชครายท่ีสุดเร่ืองหน่ึงเม่ือจําจะตองมาส่ือสารกับคนไทย 
จากนวนิยายเลมโต Anna and the King of Siam กลายเปนภาพยนตรจอใหญในฮอลลีวูด โดยการแสดงนําของ

พระเอกรุนเกาเร็กซ แฮริสัน Rex Harrison รับบทคิงมงกุฏ หนาตาฝร่ังเต็มข้ัน ผมดก ทรงเคร่ืองแบบราชการอยางยุค
อาณานิคม และไอรีน ดูน Irene Dunne รับบทแอนนา กระโปรงสุมไกเหมือนเดิม เปนหนังสีสวยงาม ดําเนินเร่ืองสุดจะโรแมน
ติกปนสะเทือนใจไมแพโฉมงามกับเจาชายอสูร (Beauty and the Beast)ท่ีรูจักกันในยุคหลังเลย 

ภาพยนตร Anna and the King of Siam ออกฉายคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2489 เปนหนังยุคพัฒนาการถายทําหลายๆ
อยางของสตูดิโอTwentieth Century Fox เจาประจําของฮอลลีวูด กอนท่ีจะพัฒนามาเปนละครเพลงอันล่ือล่ันวงการบันเทิง
ตะวันตกในหลายปตอมา 

แมกระท่ังกลายเปนหนังจอเล็ก และหนังการตูนเร่ืองยาว โดยวอเนอรบราเธอร ก็เคยเอาไปทําฉายใหเด็กฝร่ังดูกัน
เพลินจนนาอิจฉา เม่ือเปรียบเทียบกับเด็กไทยท่ีตองน่ังตาแฉะกับการตูนญ่ีปุนโหดเห้ียมกาวราวเลือดสาดหรือโนะเนะไรสติ 

ดูกันซะม่ังสิไอหนู เร่ือง The King and I ภาคอนิเมช่ันนะ วาดสวย เพลงเพราะ สีแจม นารัก ขนาดตามรานขาย
วิดีโอฝร่ังเขามีใบการันตีปะหนาใหดวยซ้ําวาเปนหนังการตูนดีสําหรับดูดวยกันท้ังครอบครัว (Family Entertainment) เรียกวา
เด็กดูได ผูใหญดูดี ไมใชแยกฝายดูการตูนแบบเมืองไทย การตูนเด็กก็ก๊ิกกอกไปตามประสา แตการตูนผูใหญน่ีสิ นาคิด เพราะ
ก๊ิกคนละแบบ 

 
ตุลาคม 2547 ประเทศไทยจะฉลอง 200 ปพระจอมเกลาเจากรุงสยามก็กระทําไปเถิด แตควรเปดโอกาสให

ประชาชนหายมืดมนกับมหรสพอันวาดวยแอนนากับคิงมงกุฏดวย 
คงยากครับทาน 
ถายังง้ัน ก็คงตองถึงคราวเอาหนังเถ่ือน เอาเวทีละครเพลงเถ่ือน เอารายการวิทยุเพลงเถ่ือน วาดวยเร่ืองของแหมมแอ

นนาและคิงมงกุฏมาเสนอกันแหงๆในเพลงดนตรีฉบับน้ีและฉบับตอๆไป เทาท่ีหนุมโพหักพอจะมีปญญาคุยแคะกันหละครับ 
สวนจะถูกดําเนินคดีส่ังปดหนังสือหรือไม ก็สุดแทแตบุญกรรมก็แลวกัน 
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