มหรสพลึกลับที่คนไทย(เทานั้น)ถูกปดหูปดตา
แหมมแอนนากับพระราชาแหงกรุงสยาม ภาค 1
หนุมโพหัก
หายหนาไปหลายฉบับ กลับมาแลวครับเพลงดนตรี
วาระสําคัญของเดือนตุลาคมที่ผานมานี้ ถาไมนับงานซาโยวีที่รายงานขาวกันบานเบิกในหนากระดาษรวมเลม
ถาไมนับงานการเมืองออนกรอย ก็นาจะนึกถึงงาน 200 ปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม รัชกาลที่ 4 ซึ่งผาน
ไปอยางเงียบเชียบไมแพงานอื่น
เรื่องพระประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองคทานนั้น กระผมคิดวาคงจะไดรูไดเรียนกันอยูบาง หรือถาไมรูก็
คงจะมีแหลงที่พึ่งทางปญญาไดไมมากก็นอย ไมใชปญญาแบบแฟนพันธแทชูมืองอนิ้วกลางกับนิ้วนางอยางที่ไมมีในพจนานุกรม
ภาษาใบใดๆในโลกนะครับ แตเปนการแสดงบทบาทหนาที่ของคนไทยทั้งหลายที่เกิดมาใตพระบรมโพธิสมภารพึงกระทํา แหม
ซุปเปอรสตารคนอื่นยังรูจักโคตรเหงาเหลากอไดตั้งเยอะ แตพระมหากษัตริยพระองคนี้ไมสนใจศึกษาหาความรูก็ไมทราบจะวา
ยังไงแลวหละครับ
ชื่อเสียงเรียงนามของพระองคทานเปนชื่อเสียงที่ฝรั่งนักดูหนังฟงเพลงทั้งหลายในโลกคุนเคยกันมากที่สุด รูจักกันมา
ราวๆ 60 ปแลว และรูจักมากกวาพระราชาองคอื่นๆในโลกมายา ถาไมนับกษัตริยอาเธอรของนิทานปรัมปราอังกฤษ กษัตริย
เลียรของเช็คสเปยร กษัตริยหลุยสของฝรั่งเศส และกษัตริยฟาโรหแหงอียิปต กษัตริยสยามพระองคนี้ เปนคาแรคเตอรที่นัก
แสดงหนังและนักเลนละครฝรั่งหลายตอหลายคนเคยสวมรอยเอาไว ที่โดดเดนที่สุดเห็นจะเปนนายยูล บรินเนอร (Yul
Brynner) นักแสดงละครเพลงลูกครึ่งรัสเซีย-มองโกลเลีย ซึ่งทําใหภาพคิงมงกุฏพระราชาแหงอุษาคเนยเปนภาพที่ติดตรึงตรา
ชาวบานมานานป ดวยแอ็คชั่นยืนถางขาเทาสะเอวขมวดคิ้ว(ซึ่งนาจะเปนแรงบันดาลใจใหซุปเปอรแมน วีรบุรุษเสื้อยืดตัวเอสที่
ชอบใสกางเกงในทับกางเกงนอก เอาไปใชเปนทาประจําตัวดวยทาหนึ่ง) ประกอบกับหัวลานเลี่ยน วางทาเปนคนมีอีโกจัด และ
สําเนียงพูดที่ดัดแอ็คเซนทเหมือนคนเอเชียพูดอังกฤษจนแปรงปรา เปนมิติของคิงมงกุฏที่ใครๆก็นึกถึงกันโดยอัตโนมัติ
และที่จะตองนึกถึงอีกคนคือแหมมแอนนา เลียวโนเวนส มายสาวชาวอังกฤษ ลากกระโปรงสุมไกเดินกรีดกรายอยูใน
วังหลวง คอยตอลอตอเถียงกับคิงมงกุฏ สอนภาษาฝรั่งใหพระโอรสธิดาองคนอยๆ คอยแทรกสอดอยูในโลกความรักขื่นขมของ
เจาจอมหมอมหามสาวชาววังกับหนุมโชคราย
แตที่ทานผูชมตองไมพลาดฉากสุดฮิตคือการจับคูลีลาศกันของแหมมกับคิงในโถงพระราชฐาน
พรอมกับบทเพลงหนึ่งดังกระหึ่มขึ้นมาทามกลางบรรยากาศชื่นมื่น
... 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?
เพิ่งจะไดแนะนําตัวกัน ฉันยังไมรูจักเธอดีนัก แตเมื่อเสียงดนตรีดังขึ้น มีอะไรสักอยางที่ดึงดูดฉันไปใหใกลชิดเธอ หญิง
ชายหลายคู ตางมีกันและกันอยูในออมแขน ไมตางจากเรา ...เตนรํากันไหม
มานเมฆสดใสในเสียงดนตรี ชักชวนใหโบกบินขึ้นไป ...เตนรํากันไหม
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คํากลาวราตรีสวัสดิ์ จะหมายถึงการอําลาจากกันไป หรือเรายังจะคงอยูในออมแขนของกันและกัน แมยามดาวดวง
นอยจรจากฟากฟา เธอจะเปนความรักครั้งใหมของฉันหรือไม เขาใจเถิด เรื่องนี้เปนไปไดเสมอ ...เตนรํากันไหม...
นี่คือหนึ่งในฉากเด็ดของการจับคูเตนรําบนแผนฟลม Musical หนังเพลงฮอลลีวูดสุดคลาสสิค “เดอะคิงแอนดไอ”
The King and I สรางโดยบริษัท Twentieth Century Fox เมื่อป พ.ศ. 2499 (1956)กํากับโดย Darryl F. Zanuck ภาค
ดนตรีเปนฝมือของราชันยละครเพลง Richard Rodgers กับคํารองของคีตกวีคูขวัญ Oscar Hammerstein II ภาพยนตรเรื่อง
นี้ไดรับการเสนอชื่อเขาชิงออสการถึง 9 รางวัลดวยกัน
ยูล บรินเนอร พระราชาแหงกรุงสยามในทาทางเงอะเงิ่น โอบกอดเดบเบอรา เคอรร (Deborah Kerr) รับบทแอนนา
แหมมสาวสวยไวในออมแขน สืบเทากาวตามจังหวะ หนึ่ง สอง สาม และ หนึ่ง สอง สาม และ หนึ่ง สอง สาม
กาวผิดกาวถูก นับพลาด นับใหม หันพลาด หันใหม แลวคอยๆแคลวคลองมั่นคงขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น ยิ้มออก
ดวงตาพระราชาหนุมเปนประกาย สองมองเขาไปในดวงตาหวานซึ้งของแหมมสาว ดนตรีผันแปรยายทํานอง โหม
ประโคมเปนจังหวะโพลกาคึกคัก
หนุมสาวตางวัฒนธรรมทั้งสอง พลิ้วรางไปตามบทเพลงดวยอารมณบรรเจิด
ปรี๊ด.............(เสียงนกหวีดเซ็นเซอรแสบแกวหู) ยกปายชู หามดู!!! หามเขา!!!
ที่จริง The King and I เคยมีบริษัทหนังแอบนําเขามาฉายในเมืองบางกอกแลวแหละ เมื่อราวสี่สิบปกอน แตถูก
สื่อมวลชนแนวรักชาติบานเมืองโจมตีเละ ถูกฝายรักษาเกียรติภูมิราชสํานักประทวง โดยเฉพาะขอหาวาเปนสื่อที่จาบจวงไมให
ความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้งการเสนอภาพคนไทย สังคมไทยที่ปาเถื่อน ดอยพัฒนา การเลาเรื่องเมืองไทยอยาง
ชวนใหติดลบในสายตาชาวโลกศิวิไลซ การใหขอมูลผิดพลาดทางประวัติศาสตรของแหมมแอนนา และอีกหลายๆขอกลาวหาซึ่ง
ออกจะเปนเรื่องเดือดรอนในบานเมืองนี้ ในที่สุด ก็เลยตองหิ้วฟลมกลับไปเขากรุฮอลลีวูดตามระเบียบ
และกลายเปนหนึ่งในมหรสพบาปที่ถูกประทับตราตั้งแตบัดนั้นมาจนบัดนี้ ไมวาโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแลว ไมวา
จะมีหนังอีกสักกี่เรื่องที่ฉายภาพผูนําทั้งอดีตและปจจุบันที่เลวทรามตํ่าชาหวยแตกปานใด และโลกไดเห็นผานหนาจอกันขนาด
ไหน ไมวาจะเปนมะริกัน ยุโรป อิสลาม จีน แขก ญี่ปุน
แต The King and I ก็ยังไมอาจผานวีซาเขาเมืองไทยไดอยูดี
จําไดไหม ทานผูอาน เมื่อไมกี่ปกอน ยังเคยมีกรณีการประทวงโครงการทําหนังของฮอลลีวูดที่เอาตนเคามิวสิคเคิลเดิม
The King and I ผสมกับนิยายฉบับใหมของซิซีเลีย ฮอลแลนด (Cecelia Holland) มาปดฝุนใหม ใชชื่อวา Anna and the
King สรางโดยบริษัท A Twentieth Century Fox เจาเกา มีสาวสุดเกงแหงโลกมายายุคนี้ โจดี้ ฟอสเตอร (Jodie Foster)
รับบทแหมมแอนนา จับคูกับอาแปะหลอเขมจากฮองกง โจว เหวิน ฟะ (Chow Yun-Fat) อดีตเจาพอหนังบูมารับบทคิงมงกุฏ
คราวนี้คิงไมโปงเหนงแลว ตัดผมสั้นโปะเจลเรียบแปร คิ้วหนาตาตี่คางเหลี่ยม ใสชุดดูเปนลิเกมากขึ้น สวนแหมมแอนนายังไมทิ้ง
สุมไก ยังนุงเกะกะอยูในจอ
รูไหมวาทางบริษัทผูสรางเคยแสดงความประสงคที่จะมาใชเมืองไทยเปนสถานที่ถายทํา เคยขอใชตัวประกอบไทยเขา
ฉาก เคยขอใชบุคคลากรที่ปรึกษาในการทํางานภาพยนตรที่รูเรื่องโบราณประเพณี และอีกหลายคําขอที่อํานวยใหหนังออกมา
ดูสมจริง ปรากฏวาโดนยําเละ ไมมีการสนับสนุนโดยประการทั้งปวง มิหนําซํ้ายังถูกหนวยงานราชการขูอีกวาถาพบเห็นการฉาย
หนังเรื่องนี้เมื่อใดก็ตามในเมืองไทยอยางเปนทางการ จะดําเนินคดีใหถึงที่สุด วาเขาไปนั่น
โธเอย ขนาดเวลามันเดินทางมาจนปานนี้แลว ยังไมใหโอกาสกันอีก ในที่สุด ฝายผูสรางก็ยายกองถายไปปกหลักที่
มาเลเซีย ทําฉากทําเรื่องกันไปตามมีตามเกิด และขนฟลมกลับไปฉายที่อเมริกา (ซึ่งเมื่อฉายก็ยังไมวายถูกสงจดหมายประทวง
จากเมืองไทยอีก) คนไทยที่ควรจะไดดูเปนสวนใหญก็ไมไดดู หรือดูก็ไมคอยรูเรื่อง ถาจะดูตองแอบดู ตองไปเสาะหาจากแหลง
แอบขายอีกทีนึง จนปานนี้หนังเรื่องนี้ยังครองแชมปหนังหายากในตลาดมืดอยู นาสงสารจริง สูตลาดวิดีโอลามก วิดีโอตลกไมได
เลย
ตนฉบับของมหรสพวาดวย The King and I นั้น เปนงานวรรณกรรมลายลักษณ เปนนวนิยายอิงประวัติศาสตรเกี่ยว
กับราชสํานักฝายในในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่แหมมแอนนา เลียวโนเวนส (Anna Harriette
Leonowens (5 พฤศจิกายน 2377 – 19 มกราคม 2457) สตรีมายชาวอังกฤษไดบันทึกเหตุการณที่ไดประสบมาในชวงเวลา
5 ป (2405-10) ที่เดินทางเขามาเปนครูสอนภาษาอังกฤษใหแกบรรดาเจานายผูเยาวและเจาจอมในราชสํานัก โดยผานการ
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ดําเนินเรื่องของยอนหลังของตนเองเปนหนังสือ 2 เลม คือ "The English Governess at The Siamese Court" และ "The
Romance of The Harem" พิมพเผยแพรตั้งแตป พ.ศ. 2413
ตอมาในป 2485 มาการเร็ต แลนดอน (MARGARET LANDON พ.ศ. 2446-2536) ซึ่งเปนสุภาพสตรีชาวอเมริกัน
เคยเขามาเมืองสยามเพื่อปฏิบัติการทางคริสตศาสนาไดรวบรวมเรื่องราวจากหนังสือทั้งสองเลมดังกลาวของแอนนามาเรียบเรียง
ใหมกลายเปนนวนิยาย "Anna and The King of Siam" แปลเปนไทยวา "แอนนากับพระเจากรุงสยาม" (แปลโดย กัณหา แกว
ไทย)
ทวงทีการเขียนของมาการเร็ตซึ่งเรียกวาฉบับ Commemorative Edition นอกจากจะไดความรูทางประวัติศาสตร
แลว ยังไดความบันเทิง เพลิดเพลินใจอีกดวย ถึงจะเปนนวนิยายที่แตงขึ้นจากมุมมองของชาวตางชาติ ซึ่งอาจจะไมเขาใจ
ประเทศสยามอยางลึกซึ้งนัก แตก็เปนอีกมุมมองหนึ่งที่นาสนใจ
และตอมาไดกลายเปนตนธารมหรสพอันโชครายที่สุดเรื่องหนึ่งเมื่อจําจะตองมาสื่อสารกับคนไทย
จากนวนิยายเลมโต Anna and the King of Siam กลายเปนภาพยนตรจอใหญในฮอลลีวูด โดยการแสดงนําของ
พระเอกรุนเกาเร็กซ แฮริสัน Rex Harrison รับบทคิงมงกุฏ หนาตาฝรั่งเต็มขั้น ผมดก ทรงเครื่องแบบราชการอยางยุค
อาณานิคม และไอรีน ดูน Irene Dunne รับบทแอนนา กระโปรงสุมไกเหมือนเดิม เปนหนังสีสวยงาม ดําเนินเรื่องสุดจะโรแมน
ติกปนสะเทือนใจไมแพโฉมงามกับเจาชายอสูร (Beauty and the Beast)ที่รูจักกันในยุคหลังเลย
ภาพยนตร Anna and the King of Siam ออกฉายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2489 เปนหนังยุคพัฒนาการถายทําหลายๆ
อยางของสตูดิโอTwentieth Century Fox เจาประจําของฮอลลีวูด กอนที่จะพัฒนามาเปนละครเพลงอันลื่อลั่นวงการบันเทิง
ตะวันตกในหลายปตอมา
แมกระทั่งกลายเปนหนังจอเล็ก และหนังการตูนเรื่องยาว โดยวอเนอรบราเธอร ก็เคยเอาไปทําฉายใหเด็กฝรั่งดูกัน
เพลินจนนาอิจฉา เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กไทยที่ตองนั่งตาแฉะกับการตูนญี่ปุนโหดเหี้ยมกาวราวเลือดสาดหรือโนะเนะไรสติ
ดูกันซะมั่งสิไอหนู เรื่อง The King and I ภาคอนิเมชั่นนะ วาดสวย เพลงเพราะ สีแจม นารัก ขนาดตามรานขาย
วิดีโอฝรั่งเขามีใบการันตีปะหนาใหดวยซํ้าวาเปนหนังการตูนดีสําหรับดูดวยกันทั้งครอบครัว (Family Entertainment) เรียกวา
เด็กดูได ผูใหญดูดี ไมใชแยกฝายดูการตูนแบบเมืองไทย การตูนเด็กก็กิ๊กกอกไปตามประสา แตการตูนผูใหญนี่สิ นาคิด เพราะ
กิ๊กคนละแบบ
ตุลาคม 2547 ประเทศไทยจะฉลอง 200 ปพระจอมเกลาเจากรุงสยามก็กระทําไปเถิด แตควรเปดโอกาสให
ประชาชนหายมืดมนกับมหรสพอันวาดวยแอนนากับคิงมงกุฏดวย
คงยากครับทาน
ถายังงั้น ก็คงตองถึงคราวเอาหนังเถื่อน เอาเวทีละครเพลงเถื่อน เอารายการวิทยุเพลงเถื่อน วาดวยเรื่องของแหมมแอ
นนาและคิงมงกุฏมาเสนอกันแหงๆในเพลงดนตรีฉบับนี้และฉบับตอๆไป เทาที่หนุมโพหักพอจะมีปญญาคุยแคะกันหละครับ
สวนจะถูกดําเนินคดีสั่งปดหนังสือหรือไม ก็สุดแทแตบุญกรรมก็แลวกัน
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