
ตัวละครทั้งหกตามหานักประพันธ

ลุยจิ ปรันเดลโล  เขียน

นันธวรรณ ชาญประเสริฐ  แปลจากภาษาอิตาลี
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ตัวละคร

พอ

แม

ลูกเลี้ยง (ผูหญิง)

ลูกชาย

เด็กหนุม

เด็กหญิง 

(สองคนหลังไมไดพูด)

มาดามปาเช  (เรียกมาทีหลัง)
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นักแสดงในคณะละคร

ผูจัดการ – ผูกํากับการแสดง

นักแสดงนําหญิง

นักแสดงนําชาย

นักแสดงประกอบหญิง

นักแสดงหญิง (สาว)

นักแสดงชาย (หนุม)

นักแสดงชายหญิงคนอื่นๆ 

ผูกํากับเวที

ผูบอกบท

ผูดูแลอุปกรณประกอบฉาก

ชางทําฉาก

เลขาผูกํากับการแสดง

ยามเฝาประตูโรงละคร

คนจัดฉากและคนยกฉาก

ตอนกลางวัน  บนเวทีละคร
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หมายเหต ุ  ละครเรื่องน้ีไมมีฉาก และไมแบงเปนองก  การแสดง

จะหยุดพักคร้ังแรกตอนท่ีผูกาํกับการแสดงและหัวหนาตวัละครกลับ

เขาไปรางบท และนกัแสดงลงจากเวท ีโดยเปดมานทิง้ไว  ครัง้ทีส่อง

ตอนท่ีชางทําฉากเขาใจผิดปดมาน
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เมื่อผูชมเขามาในโรงละครจะเห็นมานเปดอยู  บนเวทีมีลักษณะ

เหมือนเปนตอนกลางวัน  ไมมีการจัดฉาก  วางเปลา และมืดสลัว 

เพื่อใหผูชมรูสึกตั้งแตแรกวาการแสดงยังไมพรอม

บันไดสองขางเวทีซายขวาจะเปนทางเช่ือมระหวางเวทีกับ

สวนท่ีนั่งของผูชม

บนเวทีมฝีาครอบชองผูบอกบทวางอยูใกลๆ  กบัชองดังกลาว

ดานหนาเวทีอีกฟากหน่ึงมีโตะกับเกาอ้ีสําหรับผูกํากับการ

แสดงอยางละหนึ่งตัว ตั้งหันหลังใหผูชม

โตะอีกสองตัว ตัวหนึ่งใหญ ตัวหนึ่งเล็ก ตั้งไวดานหนา

เวที และมีเกาอี้หลายตัวตั้งรอบๆ เผื่อตองใชในการซอม  เกาอี้

ตั้งกระจายกันอยูทั้งดานซายและดานขวาสําหรับใหนักแสดงนั่ง  

เปยโนหลังหน่ึงต้ังหลบมุมอยูทายเวที แทบจะมองไมเห็น

เมื่อปดไฟบริเวณสวนที่นั่งของผูชม จะเห็นชางทําฉากเดิน

ออกมาจากประตขูางเวท ี เขาสวมเสือ้แบบคนงานสนี้าํเงนิหมน มี

ถุงเคร่ืองมือหอยติดเข็มขัด  เขาหยิบไมกระดานท่ีใชประกอบฉาก

สองสามแผนจากมมุหน่ึงทายเวที แลวนําไปวางดานหนาเวท ีกอน

จะคุกเขาลงตอกตะปู  ครั้นผูกํากับเวทีไดยินเสียงคอนก็วิ่งออกมา

จากประตูหองแตงตัว

ผูกํากับเวท ี “เฮย! ทําอะไรนั่นนะ”

ชางทําฉาก “ทําอะไร  ก็ตอกตะปูนะสิ”

ผูกํากับเวท ี “ตอนนีน้ีน่ะ  (ดเูวลา)  สบิโมงคร่ึงแลว  เดีย๋วผูกาํกบั
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ก็จะมาคุมซอมละคร”

ชางทําฉาก “อุบะ!  ตองใหเวลาผมทํางานบางสิ”

ผูกํากับเวท ี “ให แตไมใชตอนนี้”

ชางทําฉาก “แลวตอนไหนละ”

ผูกํากับเวที “ตอนทีไ่มใชเวลาซอม  เอาเรว็ ขนของออกไปใหหมด  

ผมจะไดจัดฉากละครเรื่อง ‘เลนตามบท’ องกที่สอง”

ชางทําฉากบนฮึดฮัดพลางเก็บไมกระดานออกไป  ขณะ

เดียวกันกับที่บรรดานักแสดงชายหญิงทยอยกันออกมาทางประตู

ขางเวท ี ตอนแรกมาทลีะคน ตอมาจบัคูกนัมาตามใจชอบ  ทัง้หมด

มีประมาณเกาหรือสิบคน ตามจํานวนท่ีกําหนดไววาวันนั้นตองมา

ซอมละครของปรันเดลโลเร่ือง “เลนตามบท”  ขณะท่ีนักแสดงเดิน

ออกมาก็ทักทายผูกํากับเวที และทักทายกันเอง  บางคนเดินไปท่ี

หองแตงตัว  บางคนหยุดอยูบนเวที รอผูกํากับการแสดงมาซอม  

หน่ึงในบรรดาคนท่ีรอคือผูบอกบท ซึง่เอาแขนหนีบมวนบทละครไว  

ระหวางทีท่กุคนรอกจ็บักลุมคุยกนั นัง่บาง ยนืบาง  บางคนจุดบหุรี่

สบู  บางคนบนไมพอใจบทท่ีไดรบั  บางคนอานขาวในนิตยสารการ

ละครใหเพือ่นนกัแสดงฟง  ควรจะใหนกัแสดงทัง้หญงิและชายแตง

กายดวยเสื้อผาสีสันสดใส  และใหฉากแรกนี้มีลักษณะสดใสราเริง  

ครูตอมานกั แสดงชายคนหนึง่เดนิไปนัง่ทีเ่ปยโน และเลนเพลงเตนราํ  

แลวนักแสดงหนุมสาวก็ลุกขึ้นเตนรํา

ผูกํากับเวท ี (ตบมอืเรยีกใหทกุคนอยูในระเบยีบ)  “เลกิ!  เลกิ!  ผู
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กํากับมาแลว!” 

ดนตรีพลันเงียบเสียง  ทุกคนหยุดเตนรําทันที  นักแสดงพา

กันหันไปมองทางบริเวณท่ีนั่งของผูชม  เห็นผูกํากับการแสดงเดิน

เขาประตมูา  เขาสวมหมวกชาล ี แขนขางหนึง่หนบีไมเทา  ปากคาบ

ซิการมวนโต  ขณะที่เขาเดินมาตามทางเดินระหวางที่นั่ง นักแสดง

ทักทายเขา  จากน้ันเขาก็ขึ้นบันไดขางเวที  เลขานําพัสดุไปรษณีย

เขามาให ซึ่งประกอบดวยหนังสือพิมพกับปกบทละคร 

ผูกํากับการแสดง “แลวจดหมายละ”

เลขา “ไมมีครับ  พัสดุไปรษณียมีอยูแคนี้”

ผูกํากับการแสดง (ยืน่ปกบทละครคืนให)  “คณุชวยเอาไปไวในหองแตง

ตวัของผมที”  (จากนัน้กม็องดรูอบๆ แลวหนัไปพดูกบั

ผูกาํกบัเวที)  “มองไมเหน็เลยคณุ  ใหคนเปดไฟหนอย

สิ”

ผูกํากับเวท ี “ไดครับ”

ผูกาํกบัเวทเีดนิไปสัง่การ  หลังจากนัน้ครูหนึง่บนเวทดีานขวา

มอืซึง่มบีรรดานกัแสดงอยูกส็วางจาดวยแสงไฟสขีาว  ผูบอกบทเขา

ประจําท่ีในชองของตน เปดไฟ และกางบทละครไวเบื้องหนา

ผูกํากับการแสดง (ตบมือ) “เริม่ไดๆ ”  (พดูกับผูกาํกับเวที) “ขาดใครม้ัย”

ผูกํากับเวท ี “ขาดนางเอกครับ”
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ผูกํากับการแสดง “ตามเคย!  (ดูนาิกา) ชาไปสิบนาทีแลว  คุณชวยลง

บันทึกไวที  เธอจะไดหัดมาซอมใหตรงเวลา”

เขาพดูยงัไมทนัขาดคํากไ็ดยนิเสยีงนกัแสดงนาํหญิงดงัมาจาก

ทางเขาโรงละคร

นักแสดงนําหญิง “อยาลงนะคะ!  อยาลง!  ฉันมาแลวคะ!  มาแลว!”

นกัแสดงนําหญิงสวมชุดสขีาว และหมวกใบเบอเรอเทอ  อุม

สนุขัตวัเลก็ๆ นารกั  เธอวิง่มาตามทางเดนิระหวางทีน่ัง่ แลวรบีขึน้

บันไดไปบนเวที

ผูกํากับการแสดง “คุณตองใหคนรอทุกครั้งเลยนะ”

นักแสดงนําหญิง “ขอโทษคะ  ฉนัหารถนัง่มาอยูตัง้นาน  ตัง้ใจจะมาให

ทันเวลา  แตนี่พวกคุณก็ยังไมไดเร่ิมกันเลยน่ีคะ และ

ฉนักไ็มไดเขาฉากแรกดวย”  (เรยีกชือ่ของผูกาํกบัเวที

พรอมกับสงสุนัขใหเขา) “คุณชวยเอาไปขังไวในหอง

แตงตัวของฉันที”

ผูกํากับการแสดง (บนงึมงํา) “หมาก็พามา ยังกับวาแถวน้ีมีนอยนัก

ยังง้ันแหละ”  (ตบมืออีกครั้ง แลวหันไปพูดกับผู

บอกบท) “พรอมนะ ‘เลนตามบท’ องกที่สอง”  (นั่ง

ลงบนเกาอี้) “ใครเขาฉากบาง”
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บรรดานกัแสดงถอยจากดานหนาเวทอีอกไปอยูขางๆ ยกเวน

สามคนท่ีจะซอม  นักแสดงนําหญิงไมสนใจฟงคําถามของผูกํากับ

การแสดง เดินไปน่ังที่โตะตัวหนึ่งดานหนาเวที

ผูกํากับการแสดง (พูดกับนักแสดงนําหญิง) “คุณเขาฉากนี้หรือ”

นักแสดงนําหญิง “เปลาคะ”

ผูกํากับการแสดง (หงุดหงิด)   “อาว! ถาอยางน้ันก็ถอยออกไปสิ  แลว

กัน!”

นกัแสดงนําหญิงลกุขึน้ไปน่ังรวมกับนกัแสดงคนอ่ืนๆ ซึง่ถอย

ออกไปกอนหนานั้น

ผูกํากับการแสดง (พูดกับผูบอกบท) “เริ่มได เริ่มได”

ผูบอกบท (อานบท) “ในบานของเลโอเน กาลา  ในหองแปลกๆ 

หองหน่ึงซึ่งเปนทั้งหองรับประทานอาหารและหอง

ทํางาน”

ผูกํากับการแสดง (พูดกับผูกํากับเวที) “ใหเปนหองสีแดง”

ผูกํากับเวท ี (เขียนลงกระดาษ) “สีแดง  ตกลงครับ”

ผูบอกบท (อานบทตอ) “โตะอาหารจัดเรียบรอย  บนโตะเขียน

หนังสือมีหนังสือกับเอกสารวางอยู  มีชั้นหนังสือ  ตู

กระจกใสอุปกรณสําหรับโตะอาหารครบครัน  ประตู

ทายหองติดกับหองนอนของเลโอเน  ประตูดานซาย

ติดกับหองครัว  ประตูหลักอยูดานขวา”
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ผูกํากับการแสดง (ลุกขึ้นชี้นิ้ว) “ทุกคนฟงใหดี  ทางนั้นคือประตูหลัก  

ทางน้ีคือหองครัว”  (หันไปพูดกับนักแสดงคนที่จะ

เลนบทโสเครติส) “คุณจะเขาและออกทางน้ี”  (พูด

กับผูกํากับเวที) “คุณทําประตูที่ทายหองนะ แลวก็ติด

มาน” (กลับลงนั่ง)

ผูกํากับเวท ี (เขียนลงกระดาษ) “ตกลงครับ”

ผูบอกบท (อานตอ) “ฉากแรก  เลโอเน กาลา, กุยโด เวนันซี, 

ฟลปิโป ฉายา โสเครติส”  (ถามผูกาํกับการแสดง) “ผม

ตองอานบทกํากับการแสดงดวยไหมครับ”

ผูกํากับการแสดง “อานสิ!  บอกเปนรอยครั้งแลวนะคุณ!”

ผูบอกบท (อานตอ) “มานเปด  เลโอเน กาลา ซึ่งสวมหมวกพอ

ครัวและผากันเปอน กําลังตั้งใจตีไขในชามดวยทัพพี

ไม  ฟลิปโปก็กําลังตีอีกใบ  รายหลังก็แตงชุดพอครัว

เหมือนกัน  สวนกุยโด เวนันซีนั่งฟง”

นักแสดงนําชาย (ถามผูกาํกบั) “ขอโทษครบั ผมตองสวมหมวกพอครวั

จริงๆ เหรอครับ  ไมสวมไมไดเหรอ”

ผูกํากับการแสดง (ไดยนิแลวฉนุ) “กค็งจะยงังัน้สคิณุ! ถามเีขยีนไวในนัน้!” 

(ชี้ไปที่บทละคร)

นักแสดงนําชาย “แตมันดูตลกนะครับ!”

ผูกํากับการแสดง (ลุกพรวดขึ้นดวยความโมโห) “ตลกเหรอ!  ตลกแลว

จะใหผมทํายังไง ก็ในเมื่อไมมีละครดีๆ จากฝรั่งเศส

มาใหเราแลว  ทําใหตองลดตัวลงไปแสดงละครของ

ปรันเดลโล ซึ่งใครเขาใจก็ถือวาเกง  ทํามาแบบจะไม
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ใหใครพอใจเลยสักคน ทั้งนักแสดง นักวิจารณ และ

คนดู”  (นักแสดงพากันหัวเราะ  เขาจึงเดินเขาไป

กระแทกเสียงใสนักแสดงนําชาย)  “ใสครับคุณ!  ใส

หมวกพอครัว!  แลวก็ตีไข!  คุณคิดวาพอตีไขแลว

จะไมมีอะไรอยางอื่นใหทําอยางนั้นรึ  คุณเขาใจผิด

ถนัด!  คุณตองเปนตัวแทนของเปลือกไข!”  (บรรดา

นักแสดงหัวเราะอีก และออกความเห็นกันในเชิง

ประชดประชัน)  “เงียบ!  แลวเวลาผมอธบิายอะไร ก็

ใหฟงดวย!”  (กลับไปพูดกบันกัแสดงนําชาย) “ครับคุณ  

เปลือกไข  เปลือกไขซึ่งหมายถึงรูปทรงอันวางเปลา

ของเหตผุล  ไมมเีนือ้อนัเตม็แนนของสญัชาตญาณ ซึง่

ตาบอด!  ตามบทคุณคือเหตุผล  สวนภรรยาของคุณ

คือสัญชาตญาณ  เพราะฉะน้ันในบทบาทท่ีคุณสวม 

คุณจึงเจตนาท่ีจะเปนหุนเชิดของตัวคุณเอง  คุณเขา

ใจมั้ย”

นักแสดงนําชาย (อาแขน) “ไมเขาใจครับ”

ผูกํากับการแสดง (กลับไปน่ังท่ี) “ผมก็ไมเขาใจเหมือนกัน  ซอมตอๆ  

แลวพวกคุณจะมาชมผมในตอนหลัง  (น้ําเสียงเปน

กนัเอง) คณุอยาลมืนะ ยนืใหคนดูเหน็หนาคณุสักสาม

สวนสี ่ ถาไมอยางนัน้ ทัง้บทสนทนาทีค่ลมุเครอื และ

คณุซึง่จะไมพดูอะไรใหคนดไูดยนิ จะพากนัฉบิหายกนั

หมด  (ตบมืออีกครั้ง) ทุกคนฟงทางนี้  เราจะเริ่มกัน

แลว!”
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ผูบอกบท “ขอโทษครับ ผูกาํกบั ผมขออนุญาตเอาฝาครอบมาบัง

หัวไดไหมครับ  ลมคอนขางแรง”

ผูกํากับการแสดง “ได ได  เอามาบังเลย”

ขณะนัน้ยามเฝาประตซูึง่สวมหมวกตดิแถบบอกตาํแหนงเดนิเขามา

ในโรงละคร  ผานทางเดินระหวางท่ีนัง่  เขาไปใกลๆ  เวทีเพือ่แจงให

ผูกํากับการแสดงทราบวาตัวละครท้ังหกมาแลว  ตัวละครเหลานั้น

เขามาในโรงละครเชนกัน และเดินตามยามไปหางๆ หนาตาเหลอ

หลามองซายมองขวา  

ทานใดท่ีประสงคจะลองสรางละครเร่ืองน้ี จะตองพยายาม

อยางเต็มที่ที่จะไมใหเกิดความสับสนระหวาง “ตัวละครท้ังหก” 

และ “นกัแสดงในคณะละคร”  การกาํหนดทีท่างของทัง้สองกลุมบน

เวทไีวในบทกํากับการแสดงคงจะมีประโยชนอยางแนนอน  เชนเดยีว

กบัการใชแสงไฟตางสสีอง  แตวธิทีีเ่หมาะสมและทรงประสทิธิภาพ

ที่สุดที่จะขอแนะนําไวในที่นี้ คือการใชหนากากพิเศษสําหรับตัว

ละคร  เปนหนากากท่ีทาํขึน้จากวัสดทุีโ่ดนเหง่ือแลวไมออนนิม่ แต

ก็เบาพอท่ีนักแสดงจะสวมได  ตัดเจาะใหมีรูตรงตา จมูก และปาก  

นอกจากน้ันวธินีีย้งัจะตีความหมายของละครเร่ืองน้ีไดลกึซึง้อกีดวย  

เพราะ “ตัวละคร” ตองไมปรากฏใหเห็นเหมือน “วิญญาณ” แต

เหมือน “ความจริงที่สรางขึ้น”  เปนจินตนาการที่ประกอบสรางขึ้น

และเปลีย่นแปลงไมได  ดงันัน้จึงเปนจรงิและคงทีม่ากกวาธรรมชาติ

ของนักแสดงซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา  หนากากจะชวยใหเกิดความ

รูสกึวา ตวัละครเปนรางทีส่รางขึน้เพือ่ศลิปะ  และตวัละครแตละตวัก็
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คงสหีนาทีฉ่ายความรูสกึเบือ้งลึกของตนอยางไมเปลีย่นแปลง  กลาว

คอื สาํหรับพอเปน “ความรูสกึผิด”  สาํหรับลกูเล้ียง “การแกแคน”  

สําหรับลูกชาย “ความรังเกียจเหยียดหยาม”  และสุดทาย “ความ

ปวดราว” สาํหรับแมผูมนี้าํตาเทียนติดไวตรงขอบตาชํ้า และเปนทาง

บนแกม เชนทีเ่ราเหน็บนรปูปนและภาพวาดของ “แมพระมหาทกุข” 

ทีอ่ยูในโบสถ  ชดุทีต่วัละครสวมใสกใ็หทาํจากผาชนดิพเิศษ และตดั

เย็บแบบพิเศษ แตไมแปลกประหลาด  จีบผาแข็ง  ลักษณะความ

โปงพองของผาดูคลายของรูปปน  กลาวโดยรวมก็คือ เปนแบบท่ี

เหน็แลวไมรูสกึวาเปนชดุทีท่าํจากผาทีห่าซือ้ไดในรานทัว่ไปในเมอืง 

หรือตัดเย็บโดยชางธรรมดาๆ

พอจะอายุราวๆ หาสิบป  หัวเถิกแตไมถึงกับลาน  ผมและ

ขนสีเหลืองอมแดง  หนวดหนาและมวนเล็กนอยอยูเหนือรมิฝปาก

ที่ยังสดชื่น ซึ่งมักจะแยมยิ้มอยางไมแนใจข้ึนมาเฉยๆ  ผิวขาวซีด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณหนาผากกวาง  ดวงตากลมรี  นัยนตาสี

ฟาแวววาวและคมกรบิ  สวมกางเกงสอีอน เสือ้แจคเกต็สีคล้าํ  บาง

ครั้งพูดจาไพเราะหวานหู บางคร้ังกระแทกกระท้ันดุดัน

แมมีทาทางหวาดกลัว และถูกกดทับดวยความอัปยศอดสูที่

หนักเกินทน  คลุมหนาดวยแพรยนหนาแบบของหญิงหมาย  สวม

ชุดเรียบๆ สีดํา  เมื่อเลิกผาคลุมหนาของเธอข้ึนจะเห็นใบหนาท่ี

ไมแสดงความทุกขทรมาน แตซีดเหมือนขี้ผึ้ง  เธอมักกมหนามอง

พื้นอยูเสมอ

ลูกเล้ียง อายุสิบแปดป  จัดจาน กาก่ัน แทบจะไรยางอาย  

หนาตาสวยมาก  สวมชุดไวทุกขเหมือนแม แตเปนชุดท่ีสวยงาม
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สะดุดตา  เธอแสดงสีหนารําคาญนองชายผูมีทาทางเหนียมอาย 

เศราสรอย และเหลอหลาเลก็นอย  เดก็หนุมผูนาเวทนาคนนัน้อายุ

สบิสีป่  แตงดําเชนกนั   สวนกับนองสาวซ่ึงเปนเด็กหญิงวัยประมาณ

สีข่วบ เธอกลับแสดงสหีนาเอือ้อาทรอยางเหน็ไดชดั  เดก็หญงิสวม

ชุดสีขาว คาดแถบผาไหมสีดําที่เอว

ลูกชายอายุยี่สิบสองป  รูปรางสูง  สะกดความรูสึกรังเกียจ

เหยยีดหยามทีม่ตีอพอจนตวัแทบจะแขง็ทือ่  หนาบึง้มองแมอยาง

ไมยินดียินราย  สวมเสื้อนอกสีมวง  ผาพันคอผืนยาวสีเขียว

ยาม (ถือหมวกไวในมือ) “ขอประทานโทษขอรับทาน”

ผูกํากับการแสดง (เสียงหวน ไมสุภาพ) “มีอะไรอีกละ”

ยาม (พูดอายๆ) “มีคนมาถามหาทานขอรับ”

ผูกาํกบัการแสดงและนักแสดงพากนัแปลกใจ มองจากเวทลีง

ไปทางบริเวณท่ีนั่งของผูชม 

ผูกํากับการแสดง (โมโหขึน้มาอกีครัง้) “นีผ่มกาํลังซอมละครอยูนะ!  พวก

คณุกร็ูวาชวงซอมใครจะเขามาไมได”  (หนัไปทางทาย

โรงละคร) “พวกคุณเปนใครครับ  ตองการอะไร”

พอ (เดนินาํหนาคนอ่ืนๆ เขามาจนถึงบนัไดขางเวที) “พวก

เรามาตามหานักประพันธครับ”

ผูกํากับการแสดง (กึง่งงกึง่ฉนุ) “ตามหานกัประพนัธ  นกัประพนัธไหน”

พอ “คนไหนก็ไดครับ”


