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สาวิตา ดิถียนต์๒

บทคัดย่อ
วงดนตรีสนุ ทราภรณ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นวงดนตรีแบบบิ๊กแบนด์
ของเอกชนที่ก่อตั้งและด�ำเนินงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์วงดนตรีไทย
เพลงสุนทราภรณ์ที่มีมากกว่า ๒,๐๐๐ เพลงมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวหลากหลาย
ด้ า นและสะท้ อ นสภาพสั ง คมในหลายยุ ค สมั ย เอกลั ก ษณ์ ที่ น ่ า สนใจอย่ า งหนึ่ ง
ของเพลงสุ นท ราภรณ์คือ บทเพลงมีลักษณะเป็นวรรณกรรม กล่ า วคื อเนื้ อเพลง
มีลักษณะของการบอกเล่าเรื่องราว นอกจากนี้บทเพลงสุนทราภรณ์หลายเพลงถูก
แต่งมาจากเรื่องราวในชีวิตของครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าวงดนตรี
สุนทราภรณ์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมองว่าหากน�ำประวัติชีวิตของครูเอื้อ และประวัติ
วงดนตรีสนุ ทราภรณ์มาพัฒนาเป็นโครงเรือ่ งบทละครเพลง จะสามารถได้บทละครเพลง
ที่มีความเป็นไทย เน้นความหมายของเพลงสุนทราภรณ์ ถือเป็นการสืบสานบทเพลง
สุนท ราภรณ์ที่เป็นสมบัติของชาติ และยังเป็นการเชิดชูเกียรติครูเอื้อ สุนทรสนานผู้ซึ่ง
องค์กรยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลกอีกด้วย
๑

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “ศึกษากลวิธีการสร้าง
บทละครเพลงจากชีวประวัติผู้ประพันธ์ : กรณีศึกษาการเขียนบท “ละครเพลงสุนทราภรณ์” จาก
ประวัติชีวิตครูเอื้อ สุนทรสนาน” งานวิจัยนี้อยู่ในชุดโครงการมนุษย์ศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน สนับสนุนโดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)
๒
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประวัติของครูเอื้อ สุนทรสนาน
และบทเพลงสุนทราภรณ์ เพื่อน�ำมาเขียนเป็นบทละครเพลงสุนทราภรณ์ที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของเพลงและวงดนตรีสนุ ทราภรณ์ ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับครูเอือ้ สุนทรสนาน ประวัติวงดนตรีและบทเพลงสุนทราภรณ์ ตลอดจน
การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของวงดนตรีสุน ท ราภรณ์เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
บทละคร โดยผู้วิจัยได้พัฒนาบทละครโดยแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การวางแก่นเรื่อง
และประเด็ น ที่ ต ้ อ งการน� ำ เสนอ การวางโครงเรื่ อ ง การสร้ า งตั ว ละคร และ
การเลือกใช้เพลง
ผู้วิจัยสร้างบทละครเพลงสุนท ราภรณ์จากประวัติชีวิตครูเอื้อ สุนทรสนาน
โดยมีความยาวประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที แบ่งเป็น ๒ องก์ ประกอบไปด้วย ๒๗
ฉาก และใช้เพลงสุนทราภณ์ทั้งหมด ๔๒ เพลง บทละครเลือกใช้เพลง พระเจ้าทั้งห้า
มาเป็นแกนหลักของเรื่อง และน�ำเรื่องชีวิตรักและการท�ำงานของครูเอื้อ สุนทรสนาน
มาพัฒนาเป็นโครงเรื่องหลักในแต่ละองก์ การเลือกใช้เพลงนอกจากจะใช้เพลงที่มี
ความเกีย่ วข้องกับชีวประวัตคิ รูเอือ้ โดยตรงแล้ว ยังค�ำนึงถึงเนือ้ เพลงทีถ่ กู น�ำมาใช้แทน
บทสนทนาในบทละคร ประเภทและจังหวะเพลงที่จะส่งผลถึงจังหวะการด�ำเนินเรื่อง
เอกลักษณ์ของเพลง สุนทราภรณ์ถูกน�ำเสนอผ่านความหลากหลายของรูปแบบเพลง
ภาพสังคมที่สะท้อนผ่านเพลงสุนทราภรณ์ในแต่ละยุด รวมถึงตัวละครที่เป็นครูเพลง
และนักร้องของวงดนตรีสนุ ทราภรณ์ที่เป็นที่รู้จัก
ค�ำส�ำคัญ: การเขียนบทละคร, บทละครเพลง, ละครเพลงไทย, สุนทราภรณ์, เพลง
สุน ทราภรณ์, ละครเพลงสุน ทราภรณ์, ครูเอื้อ สุนทรสนาน
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The Strategy of Creating the Suntaraporn Musical
Play from Eua Sunthornsanan’s Biography๓
Sawita Diteeyont๔

Abstract
The Suntaraporn music band is a private Thai big band that was
founded in 1939 and has becomes the longest continuously performing band
in Thai music history. There have been more than 2,000 songs created by the
band, with the contents of songs being various and reflective of Thai society
during the time they were composed. One of the unique characteristics of
Suntaraporn’s songs is the literary nature of the lyrics that tell a story in a
dramatic way. In addition, some songs were written based on the life of Eua
Sunthornsanan, the founder and leader of the band. Thus, it is possible to
develop the biography of Kru Eua and history of the Suntaraporn band as the
plot for a musical play in order to present the value of Suntaraporn’s music,
as well as to honour Kru Eua Sunthornsanan who was granted the World
Personalities award by UNESCO in 2010.  
Therefore, this research aims to examine the biography of Kru Eua
Sunthornsanan and analyze Suntaraporn’s music in order to create a musical
play that presents the unique characteristics of his songs and the band. The
๓

This article is part of the research report entitled “The Strategy of Creating
Musical Plays from the Author’s Biography: A Case Study of Playwriting on Eua
Sunthornsanan’s Life in the Suntaraporn Musical Play.”
๔
A lecturer at Dramatic Arts Department, Faculty of Arts, Chulalongkorn
University.
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study included research on Kru Eua’s personal and career life, the history of
the Suntaraporn band, interpretation of Suntaraporn’s songs and an analysis
of the band’s identity. The script developing process was divided into four
parts: establish the main message, develop the plot, create characters and
select the songs list.
The play created based on Eua Sunthornsanan’s life is approximately
2 hours and 30 minutes long, divided into two acts, consist of 27 scenes and
42 songs. The song titled Pra Chao Tang Ha was chosen as the core message
of the play. The main plot was developed from a conflict in the love life and
career path of Kru Eua Sunthornsanan. The songs that were based on Kru
Eua’s life were primary selected to be presented in the play, along with other
songs that have lyrics that fit the situation and dialogue of the characters.
The type and melody of songs was also considered that could affect the rhythm
of the play. The unique characteristic of Suntaraporn’s music is presented
through the variety in styles of the songs, the refection of Thai society in
Suntaraporn’s songs and the characters in the play inspired by the band’s
well-known musicians and singers.
Keyword: Playwriting, A Musical Play, Thai Musical Theatre, Suntaraporn,
Suntaraporn Songs, Suntaraporn the Musical, Eua Sunthornsanan
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๑. บทน�ำ
ในปัจจุบันที่ละครเพลงก�ำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนบทขึ้นมาใหม่ โดยมีการแต่งเพลงในรูปแบบของมิวสิคัล
(Musical) แบบตะวันตก แต่ที่จริงแล้วการเขียนละครเพลงสามารถท�ำได้ในอีกหนึ่ง
รูปแบบนั่นคือการน�ำเพลงที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวบทละคร แต่การสร้าง
บทละครเพลงด้วยวิธีนี้ เพลงที่ถูกน�ำมาใช้ต้องเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและ
เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งหากมองกลับมาที่เพลงไทยจะพบว่ามีเพลงของศิลปินไทย
จ�ำนวนมากที่เป็นที่รู้จัก และตัวเพลงสามารถน�ำมาปรับใช้ในการเขียนละครเพลงได้
หนึ่ ง ในงานเพลงที่ น ่ า สนใจเหล่ า นั้ น ได้ แ ก่ งานเพลงของวงดนตรี สุ น ท ราภรณ์
เพลงสุนทราภรณ์ ได้รบั การยกย่องว่าเป็นเพลงไทยสากลทีม่ เี อกลักษณ์และทรงคุณค่า
ความโดดเด่ น ของเพลงสุ น ท ราภรณ์ อ ยู ่ ที่ เ นื้ อ ร้ อ งที่ ใ ช้ ภ าษาที่ ไ พเราะและลึ ก ซึ้ ง
ตลอดจนท� ำ นองดนตรี ที่ ผ สมผสานของดนตรี ไ ทยและดนตรี ส ากลอย่ า งลงตั ว
ซึ่งส่งผลให้เพลงสุนทราภรณ์กลายเป็นบทเพลงที่มีความเป็นอมตะ และยังคงได้รับ
ความนิ ย มอยู ่ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น สมบั ติ ข องชาติ ท่ี ค วรอนุ รั ก ษ์ แ ละได้ รั บ
การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่า
เอกลักษณ์ของเพลงสุนทราภรณ์ทนี่ า่ สนใจอย่างหนึง่ คือตัวบทเพลงมีลกั ษณะ
เป็นวรรณกรรม กล่าวคือเนื้อเพลงมีลักษณะของการสื่อถึงเรื่องราวและการเล่าเรื่อง
แบบละคร บทเพลงมีลักษณะของโครงเรื่อง (Plot) ตัวละคร (Character) การกระท�ำ 
(Action) และความขัดแย้ง (Conflict) บางเพลงยังมีลกั ษณะของบทสนทนา (Dialogue)
โต้ตอบกันระหว่างผู้ร้องอีกด้วย เนื้อหาของเพลงสุนทราภรณ์ที่มีจ�ำนวนกว่า ๒,๐๐๐
เพลงยั ง ครอบคลุ ม เรื่ อ งราวเกื อ บครบทุ ก ด้ า น นอกจากนี้ ห ากศึ ก ษาประวั ติ
เพลงสุนท ราภรณ์จะพบว่าบทเพลงที่มีชื่อเสียงหลายเพลงได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
เรื่องราวในแต่ละช่วงชีวิตของครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ก่อตั้งวงดนตรีสุนท ราภรณ์
นอกจากทีม่ าทีไ่ ปทีน่ า่ สนใจแล้ว เพลงหลายเพลงยังผูกพันอยูก่ บั นักร้องหลายคนของวง
เนื่องจากครูเอื้อมักจะแต่งเพลงเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เหมาะกับเนื้อเสียงของนักร้อง
แต่ละท่าน ผู้วิจัยจึงมองว่าหากน�ำประวัติชีวิตของครูเอื้อ และประวัติวงดนตรี
สุนทราภรณ์มาเป็นโครงเรือ่ งตัง้ ต้นเพือ่ พัฒนาเป็นบทละครเพลง จะสามารถได้บทละคร
เพลงที่เน้นความหมายของเพลงสุนทราภรณ์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและลึกซึ้ง และ
กลวิธีการเขียนบทละครเพลงสุนทราภรณ์จากประวัติชีวิตครูเอื้อ สุนทรสนาน

155

ยังสามารถช่วยให้เกิดบทละครเพลงที่มีลักษณะความเป็นไทยซึ่งมักไม่ค่อยได้ถูกน�ำ
เสนอมากนักในละครเวทีไทย อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติครูเอื้อผู้ซึ่งองค์กรยูเนสโก
ได้ยกย่องให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลกอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาขั้นตอนและกลวิธีการเขียนบทละครเพลงสุนทราภรณ์จาก
ประวัติของครูเอื้อ สุนทรสนานและวงดนตรีสุนทราภรณ์
๒. เพือ่ สร้างสรรค์บทละครเพลงสุนทราภรณ์ทแี่ สดงถึงเอกลักษณ์และคุณค่า
ของบทเพลงและวงดนตรีสุนทราภรณ์ได้อย่างครบถ้วน

๓. สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาประวัติและเอกลักษณ์ของเพลงสุนทราภรณ์เพื่อน�ำพัฒนาเป็นบท
ละครเพลงจะช่วยชี้ให้เห็นถึงกลวิธีการเขียนบทละครเพลงสุนทราภรณ์ที่มีความร่วม
สมัยและแสดงถึงเอกลักษณ์ของบทเพลงสุนท ราภรณ์ได้อย่างครบถ้วน

๔. กระบวนการวิจัย
ในกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างบทละครเพลงจากชีวประวัติผู้ประพันธ์ ผู้วิจัย
เริม่ ต้นจากการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับครูเอือ้ สุนทรสนาน ประวัตวิ งดนตรีและ
บทเพลงสุน ทราภรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของวงดนตรีสนุ ทราภรณ์ของ
นักวิชาการเพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาบทละคร โดยผู้วิจัยได้พัฒนาบทละคร
โดยแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การวางแก่นเรื่องและประเด็นที่ต้องการน�ำเสนอ
การวางโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร และการเลือกใช้เพลง
๔.๑ การหาแก่นเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการน�ำเสนอ
ในการสร้างบทละคร แก่นเรื่อง ถือเป็นหัวใจที่จะช่วยให้ผู้เขียนบทรู้ว่าบท
ละครควรพัฒนาไปในทิศทางใด จากข้อมูลทีไ่ ด้คน้ คว้า ผูว้ จิ ยั พบว่าการสร้างโครงเรือ่ ง
บทละครเพลงสุนทราภรณ์จากชีวประวัติครูเอื้อสามารถสร้างได้ในหลายลักษณะ เช่น
การแบ่งยุคของช่วงชีวิตของครูเอื้อ การแบ่งยุคของเพลง หรือแม้แต่การเลือก
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แค่เหตุการณ์ส�ำคัญช่วงเวลาเดียวมาเล่า การเลือกว่าละครจะถูกเล่าแบบไหนนั้น
การหาแก่นเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการจะสื่อมาเป็นจุดเริ่มต้นจะช่วยเป็นกรอบท�ำให้
การสร้างโครงเรื่องท�ำได้ง่ายขึ้น
การน�ำเสนอชีวประวัติของผู้ประพันธ์ในบทละครไม่ใช่แค่เป็นเพียงการบอก
ข้อมูล แต่จ�ำเป็นต้องสื่อถึงแง่มุมในชีวิตของตัวละครเอก ซึ่งจะท�ำให้ละครเวที
น่ า สนใจและให้ แ ง่ คิ ด กั บ คนดู บ่ อ ยครั้ ง ที่ บ ทละครเพลงจะมี เ พลงที่ ใ ช้ สื่ อ ถึ ง
แก่นของเรื่อง ผู้วิจัยจึงเริ่มมองหาเพลงที่สามารถสื่อเรื่องราวของชีวิตครูเอื้อได้
ซึ่งเพลงนั้นต้องมีคุณสมบัติคือ สะท้อนแง่มุมชีวิตหรือความคิดของครูเอื้อผู้เป็น
ตัวละครเอก และแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของเพลงสุนทราภรณ์ จากการค้นคว้าผูว้ จิ ยั
ได้ พ บเพลง พระเจ้ า ทั้ ง ห้ า ซึ่ ง เป็ น เพลงสุ ด ท้ า ยที่ ค รู เ อื้ อ ได้ บั น ทึ ก เสี ย งร้ อ งไว้
เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๓ เนือ้ เพลงได้กล่าวถึงสิง่ ส�ำคัญ ๕ สิง่ ในชีวติ ของครูเอือ้ ไว้ดงั นี้
ดวงใจดวงเดียวที่ฉันมีอยู่
ขออุทิศให้ผู้เอ็นดูเอื้อรักบูชา
มีพระคุณท่วมฟ้า
เป็นพระเจ้าทั้งห้า
ปั้นฉันมีค่าสุดคณาร�ำพัน
หนึ่งนั้นหรือ คือบิดาและมารดร
เลือดจากอุทรกลั่นป้อนลูกทุกวัน
สองชาติศาสนามหาทรงธรรม์
พระเจ้าอยู่หัวมิ่งขวัญ ราชันภูมิพล
สามความรู้จากครูอาจารย์
ขับขานช�ำนาญเพราะท่าน
ช่วยกันหว่านพืชผล
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สี่ลูกรักเมียขวัญส�ำคัญกว่าตน
ทุกข์สุขยอมทน
เพื่อคนรักด้วยดวงใจ
พระที่ห้ามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สิน
ซอสุดรักไวโอลิน เหนือศิลป์ใดใด
ขอฝากเพลงร้องให้เสียงนั้นก้องตลอดไป
อนุสรณ์ฝากไว้จากหัวใจสุน ทราภรณ์
เพลงนีแ้ ต่งท�ำนองโดยครูเอือ้ และครูเอือ้ ขอให้คณ
ุ สุรฐั พุกกะเวส แต่งค�ำร้อง
ให้ ซึ่งตอนนั้นครูเอื้อเริ่มรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้ว ในตอนแรกครูเอื้อขอให้
แต่งเพลงชื่อว่า “เพลงสุดท้าย” ต่อมาคุณสุรัฐตั้งชื่อให้ใหม่ว่า เพลง “พระเจ้าทั้งห้า”
ในหนังสือ ๑๐๐ เพลงดี ๑๐๐ ปีเอื้อสุนทรสนาน (Ayutthaya , 2010, p.36)
Ayutthaya ได้เขียนถึงเพลงนี้ไว้ว่า “เป็นเพลงที่มีความหมาย สามารถอธิบายความ
เป็นมา ความเป็นไปของครูเอื้อ สุนทรสนาน หรือนักร้องที่ใช้ชื่อว่าสุน ทราภรณ์ และ
วงดนตรีสนุ ทราภรณ์ ได้ดีกว่าเพลงอื่น ๆ”
เพลงนี้ น อกจากจะเป็ น เพลงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ครู เ อื้ อ โดยตรงแล้ ว
ยังเป็นเพลงสุดท้ายที่ครูเอื้อได้บันทึกเสียงร้องไว้๕ การน�ำเพลงนี้มาใช้ในละครเรื่องนี้
จึงน่าจะสื่อถึง “ความในใจ” ของตัวละครเอกได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงเลือกเพลง
พระเจ้ า ทั้ ง ห้ า มาเป็นจุด เริ่ม ต้นในการเลือ กเหตุการณ์ ตั ว ละคร และบทเพลง
สุนท ราภรณ์ที่จะน�ำมาใช้ในการพัฒนาบทละคร

๕

หลายคนเข้าใจว่าเพลง พระเจ้าทั้งห้า คือเพลงสุดท้ายที่ครูเอื้อแต่ง แต่คุณอติพร
เสนาวงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเพลงสุดท้ายที่แต่งค้างไว้คือเพลง “ดอกบัว” เป็นพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯแต่แต่งท�ำนองไว้ได้เพียง ๒-๓ บรรทัดยังไม่จบ (Suntaraporn Khrueng
Satawat, 1989, p.158)
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ตัวอย่าง การเลือกเพลงสุนท ราภรณ์ที่มีความหมายบ่งบอกถึง “พระเจ้าทั้งห้า”
หนึ่งนั้น สองชาติศาสนา สามความรู้
หรือคือ มหาทรงธรรม์ จากครูอาจารย์
บิดาและ
มารดร
๑. ราชาเป็นสง่า (เพลงในยุค
สังคีตสัมพันธ์)
   แห่งแคว้น
๒. ยามเย็น
๓. แสงเทียน
๔. เพลงมหามงคล
๕. พรานทะเล

สี่ลูกรักเมียขวัญ
ส�ำคัญกว่าตน
๖. บ้านเรือน
   เคียงกัน
๗. ยอดดวงใจ
๘. ศึกในอก

พระที่ห้า
ซอสุดรัก
ไวโอลิน
๙. พระเจ้า
    ทั้งห้า

๔.๒ การวางโครงเรื่อง
ในขั้นตอนการวางโครงเรื่อง ผู้วิจัยเริ่มจากการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของประวัติชีวิตครูเอื้อ สุนทรสนาน และวงดนตรีสุนทราภรณ์ จากนั้นจึงเริ่ม
วางโครงเรื่อง โดยแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
๔.๒.๑ การวางโครงเรื่องตามล�ำดับเวลา
หนังสือ พระเจ้าทั้งห้า : ต�ำนานความเป็นมาของสุน ทราภรณ์ (Samranphut,
2002, p.9-23) ได้มีการเขียนล�ำดับเวลา (Timeline) ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ไว้อย่าง
ละเอียด โดยให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเหตุการณ์สำ� คัญของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับครูเอือ้
และวงดนตรีสนุ ทราภรณ์ อาทิ ครูเพลง นักร้อง นักดนตรี ตลอดจนเหตุการณ์ส�ำคัญ
ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับวงการเพลงของไทยตั้งแต่ปี พศ. ๒๔๒๖ จนถึง พศ. ๒๕๔๔
จากข้อมูลที่ละเอียดมากนี้ ผู้วิจัยเลือกเฉพาะเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับ “พระเจ้าทั้งห้า”
และเหตุการณ์ที่มีความส�ำคัญต่อครูเอื้อ สุนทรสนาน และวงดนตรีสนุ ทราภรณ์ โดย
ตัดเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับวงการดนตรีไทย และบุคคลอืน่ ๆ ออกไป เพือ่ น�ำเหตุการณ์
เหล่านั้นมาเป็นตัวเลือกแรกในการวางเหตุการณ์ในโครงเรื่องของบทละคร
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๔.๒.๒ การเลือกใช้เหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล
ผูว้ จิ ยั พบว่าข้อมูลทีน่ า่ สนใจนอกเหนือจากข้อเท็จจริง คือการบันทึกเหตุการณ์
ในแง่ประสบการณ์ส่วนบุคคล เพราะในการเขียนบทละคร ผู้เขียนจ�ำเป็นต้องเห็นภาพ
เพื่ อ สามารถถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวออกมาได้ อ ย่ า งสมจริ ง ที่ สุ ด บั น ทึ ก การบอกเล่ า
ประสบการณ์ของบุคคลจริง หรือบุคคลใกล้ชิด จะท�ำให้คนเขียนบทเห็นถึงบรรยากาศ
ของเหตุการณ์ อารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่บันทึก และเหตุการณ์ส่วนมากจะแฝงด้วย
ความประทับใจของผู้บันทึกที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวนี้ ถือเป็นการกรองเกร็ด
ความน่าสนใจมาแล้วในระดับหนึง่ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีม้ กั ถูกแทรกไว้ในบทสัมภาษณ์ตา่ ง ๆ
ในหนังสือที่รวบรวมงานเขียนเกี่ยวกับวงดนตรีสนุ ทราภรณ์ อาทิ
เหตุการณ์: ที่มาของชื่อวงสุน ท ราภรณ์
ในหนังสือ เอื้อ สุนทรสนาน ๕ รอบ (Sunthornsanan (ed.),1971) ได้บันทึก
บทสัมภาษณ์ที่คุณจรูญ สินธุเศรษฐ์ สัมภาษณ์ครูเอื้อไว้ในนิตยสารรายสัปดาห์ ดารา
สยาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ไว้ว่า
“ต่อค�ำถามเรือ่ งส่วนตัวว่าท�ำไมจึงตัง้ ชือ่ ในนามแฝงว่า “สุน ทราภรณ์”” พีเ่ อือ้
ช�ำเลืองมองดูหน้าคู่ชีวิตนิดหนึ่ง แล้วยิ้มด้วยรอยยิ้มที่เจือปนด้วยความรักก่อนตอบว่า
“ผมนึกหาชือ่ ทีเ่ หมาะเกีย่ วกับผม ครอบครัวของผม และเกีย่ วกับความอ่อนหวานละมุน
ละไม ที่สุดเลยเอาค�ำแรกของนามสกุลของผมมาบวกกับชื่อของคุณอาภรณ์ เมื่อสนธิ
กันเข้าก็กลายเป็น “สุน ท ราภรณ์” นี่แหละคือที่มา”
เหตุการณ์: บ้านเลขที่ ๑๐ ถนนราชด�ำเนิน
เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๙ ครูเอื้อย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังบ้านเลขที่ ๑๐ ถนนราชด�ำเนิน
ซึ่งเป็นบ้านของพระยาสุนทรบุรี และครูเอื้อในวัย ๒๓ ปีก็ได้พบกับคู่ชีวิต คุณอาภรณ์
กรรณสูต ลูกสาวเจ้าของบ้านหลังนั้น ในหนังสือ อนุสรณ์สุนทราภรณ์ ๓๐ ปี (1969,
p. 22-25) ได้เขียนไว้ว่า
“...ฉันมองเธอ” คุณแม่ของเธอเคยพูดกับเขา
“ดูเธอแล้ว เห็นว่าเธอเป็นคนซื่อ ฉันคิดว่า ฉันคงจะมองคนไม่พลาด”
................................................
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...เขาเคยถูกผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเรียกเข้าไปพบ และถูกซักสอบถาม
“เธอท�ำงานอะไร ?” เขาถูกถามอย่างไม่คิดมาก่อน
“เป็นนักดนตรีอยู่กรมศิลปากรครับ” เขาตอบ และเม้มค�ำว่า นักดนตรีไว้
แผ่วเบา ด้วยรู้สึกกระดากอายและเขินบ้างเล็กน้อย
“ไหน?” ญาติผู้ใหญ่ตะแคงหู ด้วยไม่เชื่อว่าจะได้ยินเช่นนั้น
“เป็นอธิบดีหรือ ?”
“เปล่าครับ” เขารีบแก้ไขและบัดนี้เลือดแห่งความเป็นศิลปินท�ำให้เขาหยิ่ง
และภาคภูมิใจ ที่เขาพูดตอบกลับไปในทันทีนั้น
“ผมเป็นนักดนตรีครับ” เขาย�้ำค�ำว่า เป็นนักดนตรีอย่างภาคภูมิ
“อุ๊ย ตาย ...!” ญาติผู้ใหญ่อุทาน
“เป็นอธิบดี ฉันยังไม่ให้เลยคุณ...”
๔.๒.๓ การน�ำเสนอเอกลักษณ์และคุณค่าของเพลงสุนทราภรณ์ผ่าน
โครงเรื่อง
วงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นวงดนตรีแบบบิ๊กแบนด์เอกชนที่ก่อตั้ง และด�ำเนิน
งานต่อเนื่องมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์วงดนตรีไทย เป็นเวลาถึง ๘๒ ปี
ท�ำให้เพลงสุนท ราภรณ์มีความหลากหลายตามแต่ละยุคสมัย การแบ่งยุคของเพลง
สุนท ราภรณ์จึงถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในสมัยต่าง ๆ
ได้อีกด้วย
ดังนัน้ ในการวางโครงเรื่อง ผูว้ ิจยั จึงค�ำนึงถึงการวางโครงเรื่องที่ครอบคลุม
และแสดงให้เห็นยุคสมัยของเพลงสุนทราภรณ์๖ ได้แก่
๑. ก่อร่างสร้างวง (๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๒-พ.ศ. ๒๔๘๓)
๒. เสริมส่งศิลปิน (เริ่มต้น พ.ศ. ๒๔๘๒)
๓. สังคีตศิลป์เรืองรุ่ง (เริ่มต้น พ.ศ. ๒๔๙๗)
๖

การแบ่งยุคเพลงของสุนทราภรณ์มผี แู้ บ่งไว้หลายแบบ แต่สว่ นใหญ่มกั มีความใกล้เคียง
กัน   ผู้วิจัยเลือกอ้างอิงจากการแบ่งยุคของวงดนตรีสุนทรณ์ จากสูจิบัตรงานคอนเสิร์ต   ๘๐ ปี
สุนทรีย์สุนทราภรณ์ (2019, p. 38-43) ซึ่งถือเป็นข้อมูลล่าสุดจากมูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ  
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๔. บรรเจิดฟุ้งงานละคร (ละครเวที พ.ศ. ๒๔๘๙-พ.ศ. ๒๔๙๕ และละคร
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๒)
๕. ขจายขจรเพลงลีลาศ (เริ่มต้น พ.ศ. ๒๔๙๖)
๖. เพริดพิลาส ปั้นดาว (๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ - ปัจจุบัน)
๗. ชั่วดินฟ้าศิษย์สืบสาน (เริ่มต้น พศ.๒๕๔๒)
๔.๓ ตัวละคร
ในกรณีของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ปัญหาที่พบในด้านตัวละคร คือ มีบุคคล
ส�ำคัญทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับวงดนตรีสนุ ทราภรณ์อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก การเลือกตัวละคร
ส�ำหรับบทละครจึงเป็นปัญหาหลักในการน�ำเสนอบทละครเวทีที่มีความยาวประมาณ
๓ ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการน�ำเสนอตัวละคร เนื่องจากเป็นการสร้างบท
จากบุคคลจริง ผู้เขียนบทจ�ำเป็นต้องค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพในหัวชัดเจนจน
สามารถสร้างบทสนทนาและการกระท�ำของตัวละครให้สมจริงตามบุคลิกของบุคคล
นั้นได้
๔.๓.๑ การเลือกตัวละคร
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกตัวละครจากการน�ำเพลง พระเจ้าทัง้ ห้า มาเป็นแกนหลัก
ของเรื่องราว เมื่อพัฒนาโครงเรื่องแล้วจึงดูว่าจ�ำเป็นต้องมีตัวละครใดก่อน อาทิ เมื่อ
ผู้วิจัยเลือกเริ่มโครงเรื่องเมื่อครูเอื้ออายุได้ ๒๖ ปี ตัวละครทางด้านครอบครัวจึงถูก
ตัดออกไป แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกน�ำเสนอภาพบุคคลในครอบครัวครูเอื้อในเพลง พระเจ้า
ทั้งห้า ในตอนท้ายของบทแทนเพื่อให้ครบตามแกนของเรื่องที่ผู้วิจัยตั้งใจไว้ เป็นต้น
การเลือกตัวละครมีส่วนในการพัฒนาโครงเรื่องในส่วนของการน�ำเสนอ
เอกลักษณ์ของเพลงสุนทราภรณ์ กล่าวคือ มีการใส่นักร้อง นักดนตรีของครูเพลงของ
วงดนตรีในฉากต่าง ๆ เช่น เรื่องราวของครูด�ำ  พูลสุข สุริยพงษ์รังสี และเรื่องของ
คุณรวงทอง ทองลั่นทม นอกจากนี้เลือกเพลงเพื่อเป็นตัวแทนของนักร้องแต่ละท่าน
เพื่อให้ครอบคลุมนักร้องที่มีชื่อเสียงของวงให้ได้มากที่สุด
ส่วนตัวละครหลักนั้น ผู้วิจัยหยิบยกตัวละครแก้ว (ครูแก้ว อัจฉริยะกุล)
มาเป็นตัวละครคูก่ บั เอือ้ เพราะนอกจากทัง้ คูจ่ ะเป็นขุนพลของวงดนตรีสนุ ทราภรณ์แล้ว
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ยั ง เป็ น ที่ ท ราบกั น ว่ า ทั้ ง คู ่ รู ้ ใ จกั น อย่ า งมากในเรื่ อ งการแต่ ง เพลงจนมี ค� ำ กล่ า วว่ า
ท�ำนองเอื้อ-เนื้อแก้ว ส่วนในฝั่งคุณอาภรณ์ ผู้วิจัยเลือกจะหยิบยกตัวละคร ชอุ่ม
(ครูชอุม่ ปัญจพรรค์) ซึง่ เป็นทัง้ ญาติและภายหลังแต่งเนือ้ เพลงให้วงดนตรีสนุ ทราภรณ์
มาเป็นตัวละครทีป่ ระกบคูก่ บั อาภรณ์ โดยใช้เกร็ดต่างๆทีค่ รูชอุม่ เล่าเกีย่ วกับครูเอือ้ และ
คุณอาภรณ์เล่าไว้มาพัฒนาเป็นฉากต่างๆในบทละคร
๔.๓.๒ การน�ำเสนอตัวละคร
ในการเขียนตัวละครที่สร้างจากบุคคลจริง การน�ำเสนอตัวละครที่แสดงถึง
บุคลิกและลักษณะนิสัยให้ใกล้เคียงกับบุคคลจริงเป็นสิ่งเรื่องส�ำคัญมาก เพราะ
ส่วนหนึง่ ย่อมส่งผลถึงความน่าเชือ่ ถือของบท ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล
เหล่านั้นอย่างละเอียด โดยใช้ข้อมูลใน ๓ ลักษณะ คือ
๑. วิเคราะห์จากงานเขียนและบทสัมภาษณ์ของบุคคลนั้น
ผู้เขียนใช้วิธีนี้กับตัวละครครูเอื้อ การค้นคว้างานเขียน งานสัมภาษณ์ที่มี
บทสนทนาของครูเอื้อ และวีดีโอบันทึกภาพของครูเอื้อจะท�ำให้เห็นบุคลิก นิสัย และ
ลักษณะการพูดของครูเอื้อ
ตัวอย่าง การสร้างตัวละคร เอื้อ จากการวิเคราะห์งานเขียนของครูเอื้อ
สุนทรสนาน
ความตั้งใจในการสร้างผลงานเพลงและเป็นนักดนตรีที่ดี เห็นได้ชัดในงาน
เขียนและค�ำพูดของครูเอื้อในหลายๆครั้ง ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างจากงานเขียนของ
ครูเอื้อ สบายที่ปลายทาง ที่เขียนไว้เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๐ (Samranphut, 2002,
p.208) ดังนี้
“นักแต่งเพลง นักดนตรี หรือนักร้องที่ก้าวเข้ามาสู่โลกของเสียงเพลงและ
ดนตรีนั้น ทุกท่านต่างก็มุ่งมั่นมุ่งหมายที่จะประสบพบความส�ำเร็จในบั้นปลาย
อะไรที่เรียกว่า “ความส�ำเร็จ”
ชื่อเสียง หรือเงินทองสองอย่างนี้ ผมยังไม่ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของความ
ส�ำเร็จ
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บางครัง้ จุดทีเ่ ราได้รบั ทัง้ เงินทองและชือ่ เสียงนัน้ มันง่ายเสียยิง่ กว่าปอกกล้วย
เมื่อดวงช่วยหรือเจอลูกฟลุ๊คเข้าเต็มเปา
ความส�ำเร็จทีย่ นื ยงนัน้ ผมคิดว่า ควรเป็นคุณค่าของงานทีเ่ ราได้บรรจงตัง้ ใจ
สร้างสรรค์มนั ขึน้ มามากกว่า ตลอดจนการปฏิบตั ติ น การวางตัวให้เหมาะสมกับวิชาชีพ”
๒. วิเคราะห์จากข้อมูลของบุคคลอื่นที่กล่าวถึงบุคคลนั้น
ทั้งนี้เพื่อให้เห็นนิสัยใจคอของตัวละครหรือบุคคลนั้นจากมุมมองของบุคคล
รอบข้าง เพื่อให้ตัวละครมีลักษณะรอบด้านมากขึ้น
ตัวอย่าง การสร้างตัวละคร เอือ้ จากการวิเคราะห์จากมุมมองของบุคคลอืน่
ความตั้งใจในการสร้างนักร้อง ใหญ่ นภายน เขียนไว้ใน “คุณครูเอื้อ
สุนทรสนาน ที่ข้าพเจ้ารู้จัก” (Changoen (ed.), 1994) ว่า
“สมัยก่อนนั้นนักร้องแต่ละคนกว่าจะได้ร้องเพลงเข้าร่วมวงดนตรีกับท่าน
น�้ำตาแทบเป็นสายเลือด จะต้องถูกด่า ถูกว่า ถูกเคี่ยวเข็ญทุกเช้าเย็น จนกว่าจะได้รับ
ความไว้วางใจ ถึงจะมีโอกาสเข้าไปร่วมร้องเพลงในวง บางคนใช้เวลาฝึกตัง้ แต่ ๓ เดือน
๖ เดือน หรืออาจจะเป็น ๑ ปี แต่ผลที่ได้รับสิครับ มันคุ้มค่า คือได้ไปถึง “ดวงดาว”
เป็น “ดาวเสียง” อย่างแท้จริง และไม่มีวันดับ ดังมีตัวอย่างให้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้”
ข้อน่าสังเกตของข้อมูลในส่วนนีค้ อื ข้อมูลส่วนใหญ่มกั จะเป็นการพูดถึงเฉพาะ
ในด้านดี ผู้เขียนบทจึงควรพึงระวังว่าจะท�ำให้ตัวละครมีลักษณะแบน (Flat character)
หรือเห็นนิสัยเพียงด้านเดียวของตัวละครได้
๓. สัมภาษณ์บุคคลที่ใกล้ชิด
ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารสัมภาษณ์บคุ คลในครอบครัวของครูเอือ้ เพือ่ ให้เห็นภาพครูเอือ้
ได้ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยพบว่าการสัมภาษณ์ช่วยให้เห็นแง่มุมส่วนบุคคล ที่นอกเหนือไปจาก
ข้อมูลจากในหนังสือที่มีลักษณะเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะการพูดจา ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงกับการพัฒนาบทละคร รวมถึงเรื่องเล่าที่เป็นเกร็ดความรู้ที่ไม่บันทึก
ไว้ ผู้วิจัยพบว่าการสัมภาษณ์บุคคลจริง หรือบุคคลใกล้ชิดจ�ำเป็นมากในการสร้าง
ตัวละครให้สมจริง
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๔.๔ การเลือกเพลง
เนื่องจากเพลงสุน ทราภรณ์มีจ�ำนวนทั้งกว่า ๒,๐๐๐ เพลง การเลือกเพลง
มาใช้ในบทละครเพลงจึงต้องมีขนั้ ตอนทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้ตอบจุดประสงค์ของงานวิจยั ได้
ผู้วิจัยใช้วิธีดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เลือกเพลงที่สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของครูเอื้อ สุนทรสนาน ซึ่ง
ประวัติของเพลงจะสะท้อนประวัติของผู้ประพันธ์โดยตรง อาทิ
เพลงบ้ า นเรื อ นเคี ย งกั น เพลงที่ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากการที่ ค รู เ อื้ อ
ตกหลุมรักลูกสาวคหบดีที่อยู่บ้านติดกันกับบ้านที่ครูเอื้อเช่าอยู่กับเพื่อน
เพลงยอดดวงใจ เพลงที่ครูเอื้อแต่งให้คุณอาภรณ์ เป็นเพลงที่คุณอาภรณ์
เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าชอบเพลงนี้ที่สุด
เพลงศึกในอก เพลงที่ครูเอื้อแต่งท�ำนอง และให้คุณสุรัฐ พุกกะเวสแต่ง
เนื้อเพลงให้เพื่อระบายความในใจออกมา เมื่อครั้งคุณอาภรณ์ กรรณสูตเข้าเรียนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพือ่ นชายหลายคนมาติดพัน ทัง้ นักเรียนนอก นายทหาร
หนุ่ม จนท�ำให้ครูเอื้อเกิดความไม่สบายใจ
ขั้นตอนที่ ๒ เลือกเพลงมีความส�ำคัญต่อชีวิตของครูเอื้อ สุนทรสนาน
(สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง “พระเจ้าทั้งห้า” ที่เลือกมาเป็นแกนหลักของบท) อาทิ
เพลงพรานทะเล เป็ น เพลงสุ ด ท้ า ยที่ ค รู เ อื้ อ ร้ อ งถวายพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ
พระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนที่ ๓ เลือกเพลงที่มีความส�ำคัญต่อวงดนตรีสุนทราภรณ์ อาทิ
เพลงราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น เพลงนี้ครูเอื้อ สุนทรสนานและครูแก้ว
อั จ ฉริ ย ะกุ ล ร่ ว มกั น ประพั น ธ์ เ พื่ อ ถวายการต้ อ นรั บ ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ เสด็จนิวตั ปิ ระเทศไทยเป็นการถาวร เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๓
โดยยกวงดนตรีสุนทราภรณ์ไปบรรเลงถวายที่สนามบินดอนเมือง
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ขั้นตอนที่ ๔ เลือกเพลงเพื่อสื่อเอกลักษณ์ของเพลงสุนทราภรณ์ (ยุคสมัย
และประเภทของเพลง) อาทิ
เพลงกระแต เพลงสังคีตสัมพันธ์เพลงแรกซึ่งแสดงถึงความเก่งกาจของ
ผู ้ ป ระพั น ธ์ ท� ำ นองที่ ผ สมผสานดนตรี ไ ทยและดนตรี ส ากลได้ อ ย่ า งลงตั ว และ
เนื้อร้องที่สามารถใส่ค�ำว่า กระแต ที่มาจากเพลงไทยเดิม กระแตเล็ก ลงไปใน
เนื้อเพลงใหม่ได้
ทัง้ นีเ้ พลงบางเพลงอาจสามารถครอบคลุมได้หลายส่วน เช่น เพลงยอดดวงใจ
เพลงบ้านเรือนเคียงกัน ที่เป็นทั้งเพลงที่ถูกสร้างขึ้นจากชีวิตจริง และมีความหมายถึง
หนึง่ ใน “พระเจ้าทัง้ ห้า” รวมถึงเป็นฝีมอื การแต่งเนือ้ ร้องของครูแก้ว อัจฉริยะกุล ทีเ่ ป็น
ครูเพลงคู่ใจ ซึ่งเป็นบุคคลส�ำคัญของวงดนตรีสนุ ทราภรณ์

๕. บทละคร
ในขั้นตอนการเขียนบท ผู้วิจัยพบว่าการสร้างบทละครเพลงเพื่อน�ำเสนอ
ชีวประวัติและเอกลักษณ์ของผู้ประพันธ์ต้องค�ำนึงองค์ประกอบทุกส่วนไปพร้อมกัน
กล่าวคือ การวางโครงเรือ่ งจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงตัวละครในเรือ่ ง โดยเฉพาะในกรณีของ
บทละครเพลงสุนทราภรณ์ที่ครูเพลง นักดนตรี และนักร้อง ถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์
ของวงดนตรี การวางโครงเรื่องจึงต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวบุคคลเหล่านั้น ในเรื่อง
บทเพลงที่น�ำมาใช้ ต้องค�ำนึงถึงเนื้อหา ความสัมพันธ์ของเพลงกับตัวละคร ลักษณะ
และแนวดนตรีที่ต้องประสานไปกับจังหวะของเรื่องราวในบทด้วย
การแบ่งองก์
ละครเพลงเรื่องนี้แบ่งเป็น ๒ องก์ ประกอบไปด้วย ๒๗ ฉาก โดยใน
องก์แรก ผู้วิจัยใช้เส้นเรื่องด้านความรักเป็นโครงเรื่องหลัก เริ่มจากปีพ.ศ. ๒๔๗๙
สมัยครูเอื้อเป็นหัวหน้าวงไทยฟิล์ม และได้มาเช่าบ้านติดกับคุณอาภรณ์ไปจนถึง พ.ศ.
๒๔๘๙ ที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกัน
ส่วนการท�ำงานของครูเอื้อเล่าไปตามล�ำดับเวลาตีคู่สลับไปกับเส้นเรื่อง
ของความรัก ซึ่งผู้วิจัยเลือกจะจบองก์ ๑ ด้วยเพลง ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น ในฉากที่
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ครูเอือ้ น�ำวงดนตรีไปบรรเลงเพลงรับเสด็จนิวตั พิ ระนครทีส่ นามบินดอนเมือง ซึง่ จะท�ำให้
ในองก์ที่ ๑ มีการแนะน�ำ  “พระเจ้าทั้งห้า” ที่อยู่ในเพลงที่เป็นแกนหลักได้ครบ และ
น�ำไปสู่การเล่าเรื่องอุปสรรคในฐานะศิลปินในองก์ที่ ๒
ความ “อาภัพของศิลปิน” ที่ครูเอื้อมักกล่าวถึงจะถูกเน้นย�้ำเป็นความขัดแย้ง
(Conflict) ในองก์ ที่ ๒ ในองก์ นี้ ผู ้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ตั ว ละคร (บุ ค คล) ที่ เ ชื่ อ มโยง
กับผู้ชมในปัจจุบันได้แก่ ครูด�ำ  (พูลสุข สุริยพงษ์รังษี) หลานชายและหัวหน้าวงดนตรี
สุนทราภรณ์คนที่ ๓ มาท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินเรื่อง เพื่อให้สะท้อนถึงมุมมองของ
คนรอบตัวทีม่ ตี อ่ การท�ำงานของครูเอือ้ ผูว้ จิ ยั น�ำเรือ่ งราวชีวติ ของครูดำ� ทีต่ อ้ งการเรียน
ดนตรี แต่ในตอนแรกครูเอื้อไม่อนุญาตเพราะเป็นห่วงว่าหลานชายจะมีชีวิตที่ล�ำบาก
ในฐานะนักดนตรีในสมัยนั้น สุดท้ายด้วยความมุ่งมั่นของครูด�ำ  ครูเอื้อก็ยอมสอนวิชา
ดนตรีให้ ผู้วิจัยตั้งใจเขียนให้ครูด�ำตัวจริงมาตีกลองต่อจากนักแสดงในเรื่อง โดยเลือก
ใช้เพลง ไม่อยากจากเธอ ซึ่งต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการตีกลองเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ชม
ในยุ ค ปั จ จุ บั น และสื่ อ ว่ า ครู ด� ำ ได้ อ ยู ่ กั บ วงสุ น ท ราภ รณ์ ตั้ ง แต่ นั้ น เรื่ อ ยมา และ
คอยดูแลวงดนตรีหลังจากที่ครูเอื้อเสียชีวิตไปแล้ว บุคคลจริงในยุคปัจจุบันที่ผู้วิจัย
ตั้งใจให้ปรากฏในละครอีกท่านคือ คุณรวงทอง ทองลั่นทม ศิลปินแห่งชาติและนักร้อง
สุ น ท ราภรณ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงเรื่ อ งราวของละครกั บ ผู ้ ช มในยุ ค ปั จ จุ บั น
ผ่านเกร็ดเรื่องเล่าของบทเพลง ขวัญใจเจ้าทุย ซึ่งคุณรวงทองเมื่อได้เห็นเนื้อเพลง
ครัง้ แรกไปขอครูเอือ้ ว่าจะไม่รอ้ งเพลงนี้ เพราะในสมัยนัน้ ไม่มเี พลงทีเ่ กีย่ วกับควายเลย
แต่ เ พลงนี้ ก ลั บ เป็ น เพลงที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ เธอเป็ น อย่ า งมากในภายหลั ง จน
คุณรวงทองถึงกับกล่าวในงานงานคอนเสิรต์ ๘๐ ปีสนุ ทรียส์ ุนทราภรณ์วา่ “ถ้ารวงทอง
ไม่ร้อง ป่านนี้...ตลอดชีวิตของรวงทองคงเสียใจไปตลอด”
การใช้บุคคลจริงที่เป็นที่รู้จักในฐานะของนักดนตรีและนักร้องมาปรากฏใน
ละครถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวงดนตรีสุนท ราภรณ์
การเปิดเรื่อง ในการเริ่มเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ของวงดนตรีสนุ ทราภรณ์ จะเริ่ม
จากการบรรเลงเพลงไตเติล้ และเพลง พระมหามงคล ซึง่ เป็นเพลงทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒
ในโอกาสการก่อตั้งวงครบ ๒๐ ปี ครูเอื้อได้อัญเชิญเพลง “พระมหามงคล” มาบรรเลง
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น�ำประจ�ำวงสุนทราภรณ์มาจนทุกวันนีแ้ ละกลายมาเป็นเพลงประจ�ำวง ผูว้ จิ ยั จึงเริม่ เปิด
ละครเพลงเรื่องนี้ด้วยเพลงนี้ และต่อด้วยเพลง เชิญ ซึ่งแต่งท�ำนองโดยครูเอื้อ และ
เนื้อร้องโดยครูแก้ว (แก้ว อัจฉริยะกุล) ส�ำหรับใช้ในการเปิดงานต่าง ๆ เพื่อบอกว่า
วงสุนท ราภรณ์ก�ำลังขึ้นเล่น เพลงนี้มีเนื้อร้องขึ้นต้นว่า
เชิญ เชิญ เพลิดเพลินกับสุนทราภรณ์
จะพาให้เพลินถึงยามนอน เหนื่อยอ่อนก็ผ่อนสุขศรี
การเปิ ดเรื่อง คือการน�ำเข้าสู่เ รื่องราว การแนะน� ำเรื่ องและตั วละคร
เพลงนีจ้ งึ เหมาะทัง้ เนือ้ หาและท�ำนอง เป็นการน�ำเข้าสูเ่ รือ่ งราวของครูเอือ้ สุนทรสนาน
และวงดนตรีสนุ ทราภรณ์ การมีเพลงประจ�ำวงเป็นเอกลักษณ์ของวงดนตรีสนุ ทราภรณ์
ที่ไม่มีวงไหนเหมือน๗
เมื่อเข้าสู่การเล่าชีวประวัติของครูเอื้อ สุนทรสนาน ในฐานะบทละครเพลง
ผู้วิจัยจึงเลือกจะใช้เพลง ในฝัน เป็นฉากเปิดตัวละครเอก โดยได้แรงบันดาลใจจาก
ข้อมูลใน หนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชทานเพลิงศพ นายเอือ้ สุนทรสนาน (1982,
p.2) ที่ว่า
“ใครที่อายุปัจจุบันอยู่ระหว่าง ๖๕-๗๐ ปี คงจะจ�ำบรรยากาศและเสียง
ร้องเพลงที่ว่านี้ได้ดี เป็นเสียงที่ผิดแผกไปกว่าเพลงทั้งหลายในยุคนั้น และใครจะคิดว่า
เสียงในการร้องเพลงเช่นนั้น ยังเป็นเสียงที่มีผู้นิยมฟังเรื่อยมาแม้จนผู้ร้องสิ้นชีวิต
ไปแล้ว ก็ยังคงมีฟังกันอยู่ในปัจจุบัน”
ฉากเปิดที่ห้องอัดเสียง เห็นตัวละคร เอื้อ ในวัย ๒๖ ปีก�ำลังร้องเพลง ในฝัน
ซึง่ เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรือ่ ง แผลเก่า ของบริษทั ไทยฟิลม์ ซึง่ นักแสดงในเรือ่ ง
ร้องเพลงไม่ได้ ครูเอื้อในฐานะหัวหน้าวงดนตรีของบริษัทไทยฟิล์มจึงร้องแทน “เป็น
เสียงทุ้ม นุ่มนวล ที่สะกดให้ทุกคนเงียบกริบ” (1982, p.2) จนผู้ที่มาชมภาพยนตร์ที่
๗

เพลงเชิญนี้แต่งเพื่อใช้เริ่มรายการออกโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม โดยคุณชวลี
ช่วงวิทย์ เป็นผู้ขับร้อง จนย้ายสถานีช่อง ๔ ไปแห่งใหม่ก็ไม่ได้บรรเลงอีกเลย จนปีพ.ศ. ๒๕๒๕ พูลสุข
สุริยพงษ์รังสี (หัวหน้าวงคนที่ ๓) จึงได้รื้อฟื้นน�ำมาบรรเลงใหม่ ผู้วิจัยจึงเลือกจะน�ำเพลงนี้มาใส่ใน
บทละครตอนเปิดเรื่องเพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนดูเข้าสู่ละครเพลงสุนทราภรณ์ต่อไป
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ศาลาเฉลิมกรุงในวันนั้นต่างพากันถามหาว่าเจ้าของเสียงนั้นคือใคร
จากนั้นเสียงไวโอลินในเพลงจะเชื่อมเข้าสู่ฉากที่ ๒ คือหลังบ้านเลขที่ ๑๐
ถนนราชด�ำเนิน ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ (ปีเดียวกันกับฉากแรก) เอื้อ กับ แก้ว เดินกลับมาที่
บ้านเช่าพูดกันถึงเรือ่ งทีเ่ สียงร้องเพลง ในฝัน นีเ้ ป็นทีช่ นื่ ชอบของคนทีม่ าชมภาพยนตร์
และเมื่ อ ถึ ง บ้ า นก็ เ จอกั บ สั ง ข์ อสั ต ถ์ ว าสี เ พื่ อ นรั ก ครู เ อื้ อ ที่ ม าเช่ า บ้ า นอยู ่ ด ้ ว ยกั น
สังข์เอ่ยปากแซวเอื้อถึงเหตุผลที่รีบกลับบ้าน แก้วที่ไม่รู้เรื่องจึงถาม สังข์จึงเล่าให้ฟัง
เรื่องลูกสาวพระยาสุนทรบุรีที่อยู่บ้านติดกันว่าเอื้อแอบมองอยู่ทุกวัน บทสนทนา
จะน�ำเข้าสู่เพลง บ้านเรือนเคียงกัน ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งโดยครูเอื้อและครูแก้ว โดยได้
รับแรงบัลดาลใจจากเรื่องจริงที่ครูเอื้อไปเช่าบ้านติดกับคุณอาภรณ์ ภรรยาในอนาคต
การสร้างปมปัญหา
ปัญหาประการหนึ่งที่ผู้วิจัยพบระหว่างการพัฒนาบทคือการสร้างปมปัญหา
ของเรื่อง และความขัดแย้ง (Conflict) ในเรื่อง เมื่อบทละครน�ำมาจากเรื่องจริง
การสร้างตัวละครปรปักษ์ (Antagonist) ที่จะมาสร้างอุปสรรคให้ตัวละครเอก ต้องท�ำ
อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในชีวประวัตขิ องครูเอือ้ ทีแ่ ม้จะมีการพูดถึงปัญหาทางด้าน
การท�ำงาน แต่ไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดจาก “ใคร” และถึง
แม้ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก แต่ข้อมูลเหล่านั้นก็มักจะถูกห้าม
โดยผู้เล่าเนื่องจากเป็นการพาดพิงถึงบุคคลอื่น
วิธีที่ผู้วิจัยใช้ในการแก้ปัญหา คือการเน้นไปที่ความขัดแย้งนั้นมากกว่าเน้นที่
ตัวบุคคล ในองก์ที่ ๑ ผู้วิจัยใช้ความขัดแย้งเรื่องชีวิตรักเป็นความขัดแย้งหลักขององก์
ในตอนนัน้ ครูเอือ้ เป็นเพียงนักดนตรี ในขณะทีค่ ณ
ุ อาภรณ์เป็นถึงลูกสาวพระยา ครูเอือ้
ใช้เวลาในการมุมานะสร้างตน และพิสูจน์ตัวเองถึง ๑๐ ปีกว่าจะได้แต่งงานกัน ชีวิตรัก
ของครูเอื้อนั้น เป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังหลายเพลง เช่น ศึกในอก ที่ครูเอื้อแต่งเมื่อ
ครั้งมีชายหนุ่มที่มีฐานะเหมาะสมมาตามจีบคุณอาภรณ์ ซึ่งแทนที่จะเน้นไปที่ตัวละคร
ที่เป็นอุปสรรค ผู้วิจัยเลือกจะเน้นไปที่ความพยายามในการเอาชนะอุปสรรคของตัว
ละครเอือ้ แทน วิธนี จี้ ะช่วยให้ไม่ตอ้ งมีตวั ละครทีม่ าปะทะ แต่ยงั คงความน่าติดตามของ
เรื่องราวไว้ได้
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เช่นเดียวกับอุปสรรคในการท�ำงานในองก์ที่ ๒ ที่คุณอติพร สุนทรสนานเล่า
ว่าครูเอื้อมักจะพูดอยู่เสมอว่า“ศิลปินมีเสน่ห์ แต่อาภัพ” (1982, p. 86) และครูเอื้อรับ
ราชการในต�ำแหน่งเดียว คือ หัวหน้าแผนกบันเทิง กองการต่างประเทศ ตลอดชีวิต
การท�ำงานจนเกษียณ เมื่อผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวถึงตัวละครที่จะสื่อถึง “ความอาภัพ”
ทีค่ รูเอือ้ พูดถึงได้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกจะมุง่ เน้นไปทีค่ วามรูส้ กึ ของตัวละครครูเอือ้ โดยไม่เน้น
ที่เหตุการณ์ หรือบุคคลอื่น แสดงให้เห็นถึงความล�ำบากใจบางอย่างที่ครูเอื้อพูดคุย
ให้คนในครอบครัวฟังโดยไม่ได้เอ่ยถึงบุคคลใด วิธนี ที้ ำ� ให้บทยังคงมีความขัดแย้งให้ชวน
ติดตาม และสามารถเน้นให้เห็นถึงการกระท�ำและความรู้สึกของตัวละครเอกเป็นหลัก
และสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกของครูเอื้อที่เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการท�ำงานอีกด้วย
การพัฒนาฉากจากข้อมูลจริง
ในการค้นคว้าข้อมูลประวัติของบุคคล ข้อมูลที่ค้นคว้าได้ส่วนใหญ่บรรยาย
ถึงลักษณะนิสัย น้อยมากที่จะเขียนถึงรายละเอียดค�ำพูดและการกระท�ำ  คนเขียนบท
จึงมีหน้าที่ตีความข้อมูลที่เป็นการบรรยายเหล่านั้นออกมาเป็นการกระท�ำและค�ำพูด
ของตั ว ละครในแต่ ล ะฉากให้ ไ ด้ เช่ น ใน เอื้ อ สุ น ทรสนาน ดุ ริ ย กวี สี่ แ ผ่ น ดิ น
(Ayutthaya, 2003, p.83) ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ญาติสนิทอีกคนของอาภรณ์ กรรณสูต
เล่าว่า “คุณลุงสัง่ ห้ามไม่ให้เปิดหน้าต่างหลังบ้านเป็นเด็ดขาด เพราะไม่ชอบหน้าเจ้าหนุม่
หน้าคม ที่สีไวโอลินส�ำออยออดออเซาะข้างบ้าน...”
ข้อมูลนี้ ถูกปรับมาเป็นฉาก ๓ ห้องรับแขกบ้านคุณหญิงสอิ้ง เอื้อนั่งรออยู่
ที่เก้าอี้ เอื้อมองไปรอบ ๆ เห็นกรอบรูปใส่รูปนักแสดงคณะละครคณะแม่เลื่อนวางอยู่
คุณหญิงสอิ้งเดินเข้ามา เอื้อยกมือไหว้ คุณหญิงรับไหว้พูดด้วยแบบไม่มองหน้า
คุณหญิง
เธอน่ะเหรอที่เป็นนักดนตรีที่เช่าบ้านอยู่ตรงข้างหลังบ้าน
เอื้อ
ขอรับ
คุณหญิง
เห็นว่าอยู่กันหลายคน บ้านเล็กแค่นั้น บางวันเสียงดนตรีก็ดังมาถึงบ้านนี้
ยิ่งเสียงไวโอลิน ดูจะสีใกล้รั้วชั้นเหลือเกิน ชั้นเพิ่งสั่งให้ปิดหน้าต่างตรง
ห้องด้านหลัง เสียงจะได้ไม่รบกวนคนในบ้าน
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การปิดเรื่อง
บทละครจบด้วยฉากสุดท้ายทีพ่ ดู ถึงอาการป่วยของครูเอือ้ เพือ่ น�ำเข้าสูเ่ พลง
พระเจ้าทั้งห้า โดยบทละครตั้งใจให้ตัวละครเอื้อที่นอนป่วยร้องเพลงนี้ในเที่ยวแรก
โดยไม่มีดนตรี และมีตัวละครในฉากต่าง ๆ และภาพบุคคลจริงขึ้นที่จอด้านหลัง
เปรียบเหมือนเป็นห้วงความคิดของครูเอือ้ เมือ่ พูดถึงพระเจ้าแต่ละองค์ในเพลง จากนัน้
ดนตรีจะขึ้น แล้วเป็นภาพโฮโลแกรม (Hologram) ครูเอื้อพร้อมเสียงครูเอื้อที่ได้ร้อง
บันทึกเสียงเพลงนีไ้ ว้ เพือ่ เป็นฉากจบของละครเพลงเรือ่ งนี้ พร้อมกับค�ำพูดทีเ่ ป็นเสียง
ทิ้งท้ายของครูเอื้อในเพลง พระเจ้าทั้งห้า ที่ว่า
“ขอฝากเพลงร้องให้เสียงนั้นก้องตลอดไป
อนุสรณ์ฝากไว้จากหัวใจสุน ทราภรณ์”
การใช้เพลงในบทละคร
บทละครใช้เพลงสุน ทราภรณ์ทั้งสิ้น ๔๒ เพลง การเลือกเพลงเพื่อใช้ในแต่ละ
ฉากในขั้นแรกผู้วิจัยเลือกเพลงที่ถูกสร้างจากชีวประวัติผู้ประพันธ์โดยตรง เช่น
บ้านเรือนเคียงกัน ศึกในอก และ ยอดดวงใจ มาใส่ในฉากทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับทีม่ าของ
เพลงนั้น แล้วจึงเลือกเพลงให้ครอบคลุมประเภทของเพลงสุน ทราภรณ์ให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ ผู้วิจัยพยายามเลือกเพลงของนักร้องแต่ละคนที่ไม่ซ�้ำกันในแต่ละ
ฉาก เพื่อเป็นการน�ำเสนอเอกลักษณ์ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่นักร้องจะมีเพลง
เฉพาะเป็นของตัวเอง
สิ่งที่ผู้วิจัยให้ความส�ำคัญในการเลือกเพลงอีกอย่าง คือการให้ความส�ำคัญ
ของเนือ้ ร้อง เนือ้ ร้องของเพลงสุน ทราภรณ์มภี าษาทีส่ วยงาม และมีความหมายอันลึกซึง้
บ่อยครั้งที่ผู้วิจัยเห็นการน�ำเพลงสุนท ราภรณ์มาใช้ในละครในลักษณะการลากเข้า
ความเน้นท่อนที่เป็นที่รู้จักที่เข้ากับเรื่องราว โดยไม่สนใจกับเนื้อเพลงส่วนที่เหลือใน
ละครเพลง เนื้อเพลงถูกใช้แทนที่บทสนทนาของตัวละคร ท�ำให้หากมีการตีความ
เนื้อเพลงที่ผิด หรือมีบางส่วนของเพลงที่ไม่เข้ากับเรื่องราว จะท�ำให้บทละครในส่วน
นัน้ ไม่มเี หตุผลในทันที ผูว้ จิ ยั ต้องการให้เพลงสุนทราภรณ์เป็นส่วนส�ำคัญหลักในการเล่า
เรื่องราวในฉาก บทสนทนาเป็นเพียงตัวเชื่อมเรื่องราว ซึ่งผู้วิจัยพบว่าสามารถท�ำได้
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เนื่องจากเพลงสุนทราภรณ์มีลักษณะของความเป็นละคร (Dramatic) คือมีลักษณะ
ของการเล่าเรื่องราวอยู่ในเนื้อเพลง การใช้เพลงแทนบทสนทนาจะท�ำให้ผู้ชมเห็น
ความหมายของเพลงต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
ล�ำดับของเพลงมีผลต่อการเลือกเพลงที่จะน�ำมาใช้เช่นกัน เนื่องจากในการ
เขียนบทละคร โครงเรื่องต้องมีลักษณะเข้มข้นขึ้น เพลงที่จะน�ำมาใช้ต้องมีเนื้อหาและ
จังหวะเข้ากับสถานการณ์ของเรื่องราวในตอนนั้น กล่าวคือ ถ้าในฉากนั้นต้องการ
ความสนุก เพลงต้องมีจังหวะเร็ว ในทางตรงกันข้ามในฉากที่ต้องการสื่อถึงความรู้สึก
ในใจตัวละคร จะเหมาะกับเพลงที่มีจังหวะช้า
ยกตัวอย่างฉากในบทละครที่น�ำมาจากเรื่องจริง สมัยที่ครูเอื้อนั่งเรือไปหา
คุณอาภรณ์ตอนที่เธอย้ายไปอยู่บ้านญาตินอกเมืองในช่วงสงคราม ในความเงียบ
ระหว่างนั่งเรือพายมาตามคลอง ครูเอื้อจะร้องเพลงไปด้วย ในความเป็นจริงเพลง
ที่ครูเอื้อได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์นี้คือเพลง กลิ่นราตรี แต่ผู้วิจัยเห็นว่าเพลง
นี้เป็นเพลงช้า ซึ่งเพลงในบทต่อจากนี้ก็เป็นเพลงช้าอีก ผู้วิจัยจึงเลือกเพลง ครวญรัก
ที่มีจังหวะที่เร็วกว่ามาใช้แทน ซึ่งเพลงนี้มีเนื้อเพลงที่เข้ากับฉาก นั่นคือ ชอุ่ม (ญาติ)
พาอาภรณ์มาที่ท่าน�้ำเพื่อให้ดูว่าลูกสาวชาวบ้านแถวนั้นต่างมานั่งรอฟังเอื้อร้องเพลง
ที่คลองเวลานี้ทุกวัน
ยามดึกนึกเศร้าให้เหงาใจ
เสียงเรไรร้องหริ่งๆยิ่งเตือนใจให้คิด
โอ้ชีวิตเราช่างเหงา มัวเมาละเมอเฝ้าพ้อคิด
ถึงชีวิตครั้งก่อนเก่าเมื่อเราแรกเริ่มรัก
ตัวอย่างบทในฉากที่ ๑๐
เอื้อ
ท�ำไมมายืนตรงนี้ล่ะ
ชอุ่ม
ก็มารอฟังอาร้องเพลงแบบที่ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกกันไงล่ะ
แล้วท�ำไมร้องเพลงนี้ เสียดายความรักเก่าก่อน อะไรกัน
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- อาภรณ์ดูมีสีหน้าไม่พอใจ

เอื้อ
แถวนี้มันเงียบ นึกอะไรไม่ออกก็ร้องเพลงให้หายเงียบเท่านั้นเอง นึกเพลงไหนได้ก็
ร้อง
อาภรณ์
นึกว่าร้องเกี้ยวสาว ๆ แถวนี้
เอื้อ
ใคร ?
อาภรณ์
เยอะแยะไป อยู่ในเมืองก็มีผู้หญิงรอฟังคุณอาร้องเพลงเต็มไนต์คลับ มานอกเมือง
ก็ยังมีคนมานั่งรอฟังทุกคืน
- ชอุ่มมองหน้าเอื้อ ท�ำหน้าไม่รู้ไม่ชี้แล้วค่อย ๆ เดินหลบออกไป แต่แอบดูอยู่ห่าง ๆ
เอื้อ
แล้วคนบ้านนี้รอฟังกับเขาด้วยหรือเปล่าล่ะ
- อาภรณ์ไม่ตอบ
เอื้อ
อุ่มแต่งเพลงให้อา หนูจะลองฟังหน่อยไหม
เพลงนี้ร้องให้หนูฟังคนเดียว
(เข้าเพลง “รักเอาบุญ”)
เคยชิดชื่นนางแม่เอ๋ยไม่จางรักเลย
เคยชิดชื่นเชยไม่เคยจืดใจ ฮึ ฮื่อ
รักน้องมั่นคงลุ่มหลงไม่มีหน่าย
ไม่คิดกลับกลายนะยอดบูชา
การน�ำเสนอเอกลักษณ์ของเพลงสุนท ราภรณ์ในบทละคร
หนึ่งในวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การสร้างบทละครเพลงที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์ ในงานวิจยั ของ Bamrungnakhon (2000) พูดถึงคุณลักษณะ
ความเป็นอมตะของเพลงสุนทราภรณ์ว่า นอกจากจะเกิดจากความลงตัวทางสุนทรียะ
กลวิธีการเขียนบทละครเพลงสุนทราภรณ์จากประวัติชีวิตครูเอื้อ สุนทรสนาน
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ของตัวเพลงแล้ว ส่วนทีส่ ร้างความเป็นอมตะของเพลงสุน ทราภรณ์คอื นักร้อง นักดนตรี
ผู้ประพันธ์เนื้อร้องและท�ำนอง และผู้เรียบเรียงเสียงประสานที่ท�ำงานร่วมกันได้
อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งสอดคล้องกับการประชุมสุนทราภรณ์วิชาการทั้งสองครั้ง ที่พูดถึง
คุณค่าของเพลงสุน ทราภรณ์ทเี่ กิดจากการประสานสัมพันธ์ของวรรณศิลป์และคีตศิลป์
รวมถึงเอกลักษณ์ที่เกิดจากความเก่งของครูเพลงและนักดนตรี รวมถึงนักร้องของวง
อย่างที่ทราบว่า เพลงสุนทราภรณ์ได้ถูกแต่งเพื่อเฉพาะเจาะจงส�ำหรับนักร้องบางท่าน
และนักร้องเหล่านัน้ ก็ได้ตคี วามเพลงจนกลายเป็นเอกลักษณ์และภาพจ�ำของนักร้องท่าน
นั้น ๆ เจตนา นาควัชระ (Suntaraporn Wichakan, 1989) พูดถึงการ “ผูกเพลง”
บางเพลงไว้กับนักร้องบางคน ว่าเป็นปัญหาแก่ตัววงสุนทราภรณ์เองโดยที่ศิลปิน
รุ่นแรก ๆ คงไม่ได้นึกถึง ว่าได้สร้าง “ตราประทับประจ�ำตัว” ลงไปในเพลงโดยไม่ตั้งใจ
ดังนั้นในบทละครเพลงสุน ทราภรณ์การวิจัยชิ้นนี้ได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
บทเพลงสุนท ราภรณ์ผ่านองค์ประกอบดังนี้
๑. การน�ำเสนอฉากที่แสดงถึงความเก่งกาจของครูเอื้อ สุนทรสนานและครู
เพลงท่านอื่น ๆ ในการแต่งเพลงร่วมกัน
๒. การใช้เพลงสุน ทราภรณ์ทคี่ รอบคลุมทุกยุคสมัยของวงดนตรี และประเภท
ของเพลงสุนทราภรณ์
๓. การน�ำเสนอเพลงและเรือ่ งราวประวัตนิ กั ร้องของวงสุนทราภรณ์และเพลง
ที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่จดจ�ำ 
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๕.๑ ล�ำดับฉากและเพลงที่ใช้ในบทละคร
ฉาก
เปิดเรื่อง

องก์ที่ ๑
ฉาก ๑

ฉาก ๒

ฉาก ๓

ฉาก ๔

ฉาก ๕

ที่มา

ห้องอัดเสียง
น�ำมาจากเหตุการณ์จริงที่ครูเอื้อร้องเพลง
ประกอบภาพยนตร์สมัยท�ำวงดนตรีไทยฟิล์ม
จนท�ำให้เสียงของครูเอื้อเริ่มเป็นที่รู้จัก

เพลง
เพลงไตเติ้ล เพลง
พระมหามงคล
๑. เพลงเชิญ
๒. ในฝัน

หลังบ้านเลขที่ ๑๐ ปี ๒๔๗๙
๓. บ้านเรือนเคียงกัน
พัฒนาบทจากเหตุการณ์จริง ปูเรื่องที่ครูเอื้อ
ตกหลุมรักลูกสาวคหบดีที่อยู่บ้านติดกันกับ
บ้านที่ครูเอื้อเช่าอยู่กับเพื่อน
๔. ศรรัก
ห้องรับแขกบ้านคุณหญิงสอิ้ง
เล่าถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นความรักของครูเอื้อ (เชื่อมทัง้ ๒ ฉาก)
กับคุณอาภรณ์ โดยพัฒนาบทจากเกร็ดเรื่อง
เล่าชีวิตรักของครูเอื้อ
ไนต์คลับ
เชื่อมไปฉากสั้นๆ บอกที่มาของชื่อวงดนตรี
“สุนทราภรณ์” เมื่อครูเอื้อต้องหาชื่อวงใหม่
เพื่อใช้ส�ำหรับการน�ำวงดนตรีไปแสดง
นอกเวลาราชการ
ห้องท�ำงานหลวงสุขุม
พัฒนาบทจากข้อมูลเรื่อง เล่าเรื่องสมัยครูเอื้อ
ตัดสินใจย้ายเข้าท�ำงานที่กรมโฆษณาการ
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ฉาก ๖

ฉาก ๗

ฉาก ๘

ฉาก ๙
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กรมโฆษณาการ
การคุยกันระหว่างครูเอื้อและคุณวิลาส อธิบดี
กรมโฆษณาการ ถึงความส�ำเร็จของวงโฆษณา
การที่ครูเอื้อเป็นหัวหน้าวงในการแต่งเพลง
ปลุกใจ
ห้องพักในโรงแรมรัตนโกสินทร์
น�ำมาจากเรื่องเล่าของครูแก้ว เล่าเรื่องที่ครู
เอื้อและครูแก้วได้รับการเรียกตัวให้เข้าไปพัก
ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์เพื่อแต่งเพลงให้รัฐบาล
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของครูเอื้อและ
ครูแก้ว
ฉากสั้น ถนนราชด�ำเนิน
ฉากสั้นแสดงให้เห็นถึงภาพสังคมในยุคนั้นที่
รณรงค์ให้สวมหมวกเมื่อออกจากบ้าน
บ้านคุณหญิงสอิ้ง
กลับมาเล่าเรื่องชีวิตรักของครูเอื้ออีกครั้ง
เมื่อเอื้อมาที่บ้านของคุณหญิงสอิ้งแล้วพบ
อาภรณ์กับชอุ่ม (ในฉากนี้ผู้เขียนได้น�ำข้อมูล
จริงมาสร้างเป็นบทสนทนาของตัวละคร เช่น
การพูดถึงเรื่องที่ในสมัยสงคราม วงดนตรี
สุนทราภรณ์ได้รับความนิยมมาก)
บ้านเมืองตอนสงคราม
เล่าถึงช่วงเวลาตามบทละครที่อยู่ในช่วง
สงคราม เพื่อเป็นการปูสู่เหตุการณ์ในฉากถัด
ไป

๕. บ้านเกิดเมืองนอน

๖. สวมหมวก

๗. ยากยิ่งสิ่งเดียว

๘. รักชาติยิ่งชีพ
๙. ฉันไม่ชอบเดือน
หงาย
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ฉาก ๑๐

ฉาก ๑๑

ฉาก ๑๒

ฉาก ๑๓

ท่าริมแม่น�้ำ 
พัฒนาบทจากเกร็ดเรื่องเล่าจากชีวิตครูเอื้อ
เมื่อครั้งคุณอาภรณ์ที่ย้ายไปอยู่ชานเมืองเพื่อ
หลบระเบิดช่วงสงคราม ครูเอื้อจะนั่งเรือไป
หาคุณอาภรณ์ที่บ้าน และร้องเพลงไปด้วย จน
ท�ำให้ชาวบ้านออกมานั่งรอฟังเสียงทุกคืน
ท้องนา
ฉากสั้นเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ของบทละคร เพื่อ
เพิ่มความสนุกสนาน ก่อนจะเข้าเรื่องการ
ท�ำงานของเอื้อ
พัฒนาบทจากข้อมูลที่มาของเพลง ข้างขึ้น
เดือนหงาย ที่ครูแก้ว อัจฉริยกุลได้รับแรง
บันดาลใจจากตอนที่ไปหลบสงครามอยู่ที่ต่าง
จังหวัด
ห้องซ้อมดนตรีกรมโฆษณาการ
พัฒนาบทจากข้อมูลที่มาของเพลงพระราช
นิพนธ์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของครูเอื้อกับ
บทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อแสดงถึงพระเจ้า
องค์ที่สองที่ครูเอื้อหมายถึงในเพลง พระเจ้า
ทั้งห้า
บ้านคุณหญิงสอิ้ง
พัฒนาจากเกร็ดข้อมูลอุปสรรคในชีวิตรักของ
ครูเอื้อกับคุณอาภรณ์เมื่อญาติผู้ใหญ่ของฝ่าย
หญิงไม่เห็นด้วยกับความรักของทั้งคู่ จึงเรียก
ครูเอื้อมาคุยที่บ้านเพื่อย�้ำถึงความแตกต่าง
ของทั้งคู่

๑๐. ครวญรัก
๑๑. รักเอาบุญ

๑๒. ข้างขึ้นเดือน
หงาย
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ฉาก ๑๔

ฉาก ๑๕

ฉาก ๑๖

ฉาก ๑๗

178

บ้านเช่า
๑๓. ปรัชญาขี้เมา
พัฒนาจากข้อมูลเรื่องเล่าประวัติครูเอื้อ เมื่อ
รู้สึกว่า นักดนตรีช่างมีชีวิตที่อาภัพ เป็นบท
สนทนาของครูเอื้อและเพื่อนนักดนตรี
๑๔. ศึกในอก
บ้านเช่า
พัฒนาบทจากเกร็ดข้อมูลที่มาของเพลง ศึกใน
อก เพลงที่ครูเอื้อขอให้สุรัฐ พุกกะเวส แต่ง
เนื้อร้องเพื่อบรรยายความในใจเมื่อครั้ง
คุณอาภรณ์เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมีเพื่อนชายมาชอบ
บ้านอาภรณ์ที่ต่างจังหวัด
พัฒนาจากข้อมูลเกร็ดเรื่องเล่าประวัติชีวิตรัก
ครูเอื้อและคุณอาภรณ์ เมื่อฝ่ายหญิงถูกส่ง
ไปอยู่บ้านญาติที่ต่างจังหวัด ในฉากเอื้อได้ส่ง
จดหมายหาอาภรณ์บอกว่าได้แต่งเพลงไว้ให้
และจะร้องให้ฟังเมื่ออาภรณ์กลับมา
๑๕. ยอดดวงใจ
บ้านอาภรณ์
เมื่อพี่ชายของคุณอาภรณ์กลับมาจากเมืองนอก
และทราบเรื่องราวความรักของน้องสาวและ
นักดนตรีหนุ่ม ก็เรียกครูเอื้อมาพบ
ฉากนี้พัฒนาบทจากที่มาของเพลง ยอดดวงใจ
เพลงที่ครูเอื้อแต่งให้คุณอาภรณ์ และเป็น
เพลงที่คุณอาภรณ์ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าชอบเพลง
นี้ที่สุด
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ฉาก ๑๘

สนามบินดอนเมือง
๑๖. ราชาเป็นสง่า
ฉากสุดท้ายก่อนจบองก์ที่ ๑
แห่งแคว้น
พัฒนาบทจากข้อมูลจริงเมื่อครั้งครูเอื้อน�ำ
เพลง ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น ไปบรรเลง
ครั้งแรกที่สนามบินเพื่อรอรับการเสด็จนิวัติ
ประเทศไทยเป็นการถาวร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓

องก์ ๒
ฉาก ๑๙

ฉาก ๒๐

น�ำเข้าการแสดง
ด้านหลังโรงละคร
น�ำเสนอเพลงสุนทราภรณ์ในประเภทเพลง
ละคร
ดัดแปลงมาจากเรื่องเล่าของพนมเทียน
เมื่อสมัย จุฬาตรีคูณ ถูกสร้างเป็นละครเวทีใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ แล้วโดนพนักงานของโรงละคร
เฉลิมไทยไล่ออกมา เพราะไม่รู้ว่าพนมเทียน
ที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กนักเรียนคือเจ้าของบท
ประพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ (กรมโฆษณาการ)
พัฒนาบทจากข้อมูลที่มาของเพลง สังคีต
สัมพันธ์ ซึ่งเป็นการน�ำดนตรีไทยมาเล่นกับ
ดนตรีสากล ในสมัยที่พลโท ม.ล. ขาบ กุญชร
ได้เข้ารับต�ำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
(กรมโฆษณาการเดิม) โดยย้อนไปเล่าถึงสมัย
ที่ครูเอื้อได้รับมอบหมายจากกรมพระยาด�ำรงฯ
ให้ไปจดโน้ตเพลงไทยเดิม ท�ำให้ครูเอื้อ
เชี่ยวชาญทั้งดนตรีไทยเดิมและดนตรีสากล

๑๗. แด่ที่รักใคร่
๑๘. จุฬาตรีคูณ
๑๙. จ้าวไม่มีศาล

๒๐. กระแต
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ฉาก ๒๑

ฉาก ๒๒

ฉาก ๒๓

ฉาก ๒๔
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เวทีลีลาศ
ในฉากนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงบุคลิกและนิสัย
ใจคอของครูเอื้อในด้านการท�ำงานในฐานะ
หัวหน้าวงและการเป็นครู
พัฒนาบทจากเรื่องเล่าของครูด�ำ พูลสูข
สุริยพงษ์รังสี หลานชาย (หัวหน้าวงดนตรี
สุนทราภรณ์คนที่ ๓) และคุณรวงทอง
ทองลั่นทมที่เป็นที่รู้จักจากเพลง ขวัญใจเจ้าทุย
บ้านเลขที่ ๒๐๒
น�ำเสนอชีวิตประจ�ำวันของครูเอื้อที่บ้าน
(ซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี)
ผ่านสายตาของหลานชาย
(ครูด�ำ พูลสูข สุริยพงษ์รังสี) ที่ตั้งใจจะเรียน
ดนตรีเหมือนคุณตา โดยพัฒนาบทจากการ
สัมภาษณ์ครูด�ำเรื่องครูเอื้อ
ห้องท�ำงานกรมประชาสัมพันธ์
พัฒนาบทจากค�ำพูดที่ครูเอื้อมักพูดเสมอว่า
“ศิลปินมีเสน่ห์แต่อาภัพ” โดยถ่ายทอดความ
รู้สึกนี้ผ่านเพลง จังหวะชีวิต
บ้านเลขที่ ๒๐๒
พัฒนาจากข้อมูลประวัติครูเอื้อ ในฉากเป็น
การพูดคุยกันระหว่างเอื้อและอาภรณ์เรื่อง
การใกล้เกษียณงาน และการจัดตั้งโรงเรียน
สุนทราภรณ์การดนตรี
เพลง ดาวประดับฟ้า เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ครู
เอื้อได้บันทึกเสียงไว้ ใช้ในฉากนี้เพื่อสื่อถึงการ
ให้ก�ำลังใจของอาภรณ์ที่มีต่อเอื้อ เป็นเพลงคู่
เพลงช้าเพลงเดียวที่ปรากฏในบทละคร ก่อน
จบฉากเอื้อจะเริ่มไอซึ่งบ่งบอกถึงอาการป่วย

๒๑. ฟลอร์เฟื่องฟ้า
๒๒. ชะชะช่ากล่อมใจ
๒๓. เริงลีลาศ
๒๔. ขวัญใจเจ้าทุย

๒๕. ไม่อยากจากเธอ

๒๖. จังหวะชีวิต

๒๗. ดาวประดับฟ้า
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ฉาก ๒๕

ฉาก ๒๖

เวทีลีลาศสวนลุมพินี
พัฒนาจากข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์
ความฝันอันสูงสุด นอกจากเพื่อสื่อถึง พระเจ้า
ทั้งห้า แล้ว เนื้อหาของเพลงยังเป็นเรื่อง
ของการให้ก�ำลังใจด้านการท�ำงาน ซึ่งเหมาะ
กับเหตุการณ์ในบทละครที่ครูเอื้อต้องผ่าน
อุปสรรคในการท�ำงาน
โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
ภาพที่ครูเอื้อจัดตั้งโรงเรียนสุนทราภรณ์การ
ดนตรีหลังเกษียณจากกรมประชาสัมพันธ์
เพลงที่ใช้บรรเลงในช่วงนี้จะเป็นการบรรเลง
เที่ยวเดียวและใช้การบรรเลงแบบต่อเนื่องกัน
ไปเพื่อให้เห็นความหลากหลายของประเภท
เพลงที่วงสุนทราภรณ์ได้สร้างสรรค์ไว้ให้ได้
มากที่สุด
ฉากนี้จบด้วยเพลง พรานทะเล ซึ่งเป็นเพลงที่
ครูเอื้อร้องถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯที่พระต�ำหนักภูพาน
ราชนิเวศน์ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ในช่วง
สุดท้ายของชีวิตครูเอื้อ

๒๘.ความฝันอัน
สูงสุด

๒๙. รื่นเริงเถลิงศก
๓๐. เริงสงกรานต์
๓๑. ร�ำวงวันลอย
กระทง
๓๒. ร�ำวงชมสวรรค์
๓๓. ร�ำวงสาวบ้านแต้
๓๔. ร�ำวงเริงเพลง
กลองยาว
๓๕. เริงตะลุง
๓๖. รักเถอะรักกันไว้
๓๗. หนองคาย
๓๘. ขวัญใจจุฬา
๓๙. ธรรมศาสตร์
รักกัน
๔๐. ผู้ครองฟ้า
๔๑. พรานทะเล
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ฉาก ๒๗

โรงพยาบาล
๔๒. พระเจ้าทั้งห้า
ฉากสุดท้ายเมื่อเอื้อไปพักรักษาตัวที่โรง
พยาบาล และสุรัฐน�ำเนื้อเพลง พระเจ้าทั้ง
ห้า ที่ครูเอื้อขอให้แต่งมาให้ เป็นการสรุปเรื่อง
ราวของชีวิตเอื้อผ่านเพลง พระเจ้าทั้งห้าโดย
มีภาพประกอบเป็นบุคคลจริงตามเนื้อเพลง
กล่าวถึง
บทละครจะจบลงที่เพลงเที่ยวที่ 2 จะเป็นภาพ
โฮโลแกรม (Hologram) ของครูเอื้อพร้อม
เสียงของครูเอื้อที่ได้บันทึกเสียงร้องเพลงนี้
ไว้ ม่านปิดลงพร้อมเสียงครูเอื้อที่ร้องเพลงถึง
ท่อนสุดท้ายว่า
“ขอฝากเพลงร้องให้เสียงนั้นก้องตลอดไป
อนุสรณ์ฝากไว้จากหัวใจสุนทราภรณ์”

๖. สรุป
ในการศึกษากลวิธกี ารสร้างบทละครเพลงสุนทราภรณ์จากประวัตชิ วี ติ ครูเอือ้
สุนทรสนาน ผูว้ จิ ยั พบว่าองค์ประกอบทุกส่วนมีความเชือ่ มโยงกัน ในการวางโครงเรือ่ ง
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงตัวละคร และเพลงสุนทราภรณ์ทจี่ ะปรากฏในบทละครด้วย บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับวง อาทิ ครูเพลง นักดนตรี และนักร้อง ถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์
ของวงดนตรี การวางโครงเรื่องจึงต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวบุคคลเหล่านั้น ส่วน
เพลงสุนทราภรณ์ท่ีน�ำมาใช้ นอกจากต้องค�ำนึงถึงผู้ประพันธ์และนักร้องสุนท ราภรณ์
ที่ร้องเพลงนั้น ๆ แล้ว ต้องค�ำนึงถึงเนื้อหาและท�ำนองที่ต้องประสานไปกับจังหวะ
ของเรื่องราวในบทละคร ตลอดจนครอบคลุมประเภทและยุคของเพลงสุนทราภรณ์
ให้ได้มากที่สุด เอกลักษณ์ของเพลงสุน ทราภรณ์ถูกน�ำเสนอผ่านความหลากหลาย
ของรู ป แบบเพลง ภาพสั ง คมที่ ส ะท้ อ นผ่ า นเพลงสุ น ท ราภรณ์ ใ นแต่ ล ะยุ ค และ
ตัวละครที่เป็นครูเพลง และนักร้องของวงดนตรีสุนท ราภรณ์ที่เป็นที่รู้จัก
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ในการท�ำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าในกระบวนการสร้างบทที่มาจากชีวประวัติ
ของบุคคลจริง ขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญคือการค้นคว้าข้อมูล และหาวิธเี ชือ่ มโยงข้อมูลเหล่านัน้
เพื่อน�ำมาพัฒนาเป็นบทให้ได้ การเลือกเพลงที่เป็นแกนหลักของโครงเรื่องเป็นหนึ่งใน
ทางเลือกที่ผู้เขียนบทสามารถน�ำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์และจุดเริ่มในการคัดเลือกข้อมูล
ที่จะน�ำมาใช้ได้
นอกจากนี้การสร้างตัวละครที่มาจากบุคคลจริง การค้นคว้าข้อมูลอย่าง
ละเอี ย ดเพื่ อ ให้ ผู ้ เ ขี ย นรู ้ ถึ ง บุ ค ลิ ก และลั ก ษณะนิ สั ย ของบุ ค คลจริ ง ส� ำ คั ญ มาก
การเขียนตัวละคร เอื้อ ซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่อง ผู้วิจัยใช้ทั้งการค้นคว้าข้อมูล
การอ่านงานเขียนของครูเอื้อเพื่อตีความบุคลิกและลักษณะค�ำพูด รวมถึงสัมภาษณ์
บุคคลใกล้ชิด ซึ่งจะได้เห็นแง่มุมในชีวิตส่วนตัวที่ไม่บันทึกไว้ตามแหล่งข้อมูลที่มี
ลักษณะทางการ
ในบทละครเพลง การใช้เพลงต้องค�ำนึงถึงเนือ้ เพลงทีต่ อ้ งเข้ากับเรือ่ งราวใน
ทุกรายละเอียดของค�ำ  เพื่อให้เพลงที่มีอยู่แล้วสามารถมาใช้แทนที่บทสนทนาได้อย่าง
แนบเนียน และสามารถสื่อความหมายของเพลงได้ชัดเจน จังหวะของเพลงมีผลกับ
จังหวะของเรือ่ งราว แนวเพลงจึงควรต้องสอดคล้องไปกับจังหวะของเหตุการณ์ในเรือ่ ง
ผู้วิจัยหวังว่าการศึกษากลวิธีในการสร้างบทละครเพลงสุนทรภารณ์จากชีวประวัติ
ครูเอื้อ สุนทรสนานในงานวิจัยชิ้นนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจเขียนบทละครเพลง
สุนทราภรณ์ หรือบทละครเพลงจากชีวประวัติครูเพลงท่านอื่น ๆ สามารถเห็นถึง
ขั้ น ตอนการสร้ า งและพั ฒ นาบท ตลอดจนปั ญ หาที่ อ าจพบเพื่ อ น� ำ ไปพั ฒ นาเป็ น
องค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์บทละครเพลงไทยได้ต่อไป
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