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นัักแสดงในัคณะละคร

ผู้้้กำากับัการัแสดง – หัวหน้าคณ์ะลุะครั

นักแสดงนำาหญิง

นักแสดงนำาชาย

นักแสดงปิรัะกอบัหญิง

นักแสดงสาว

นักแสดงหนุ่ม

นักแสดงชายหญิงคนอื�นๆ 

ผู้้้กำากับัเวที่่

ผู้้้บัอกบัที่

ผู้้้ด้แลุอุปิกรัณ์์ปิรัะกอบัฉาก

ช่างที่ำาฉาก

เลุขีาผู้้้กำากับัการัแสดง-หัวหน้าคณ์ะลุะครั

ยามเฝ้าปิรัะต้โรังลุะครั

คนจิัดฉากแลุะคนยกฉาก

ตอนกลุางวัน  บันเวที่่ลุะครั

หม�ยเหตุ  ลุะครัเรั่�องน่�ไม่ม่ฉาก แลุะไม่แบั่งเป็นองก์  การั 

แสดงจิะหยุดพัักครัั�งแรักตอนท่ี่�ผู้้้กำากับัการัแสดงกลัุบัเข้ีาไปิ 

ร่ัางบัที่ แลุะนกัแสดงลุงจิากเวท่ี่ โดยเปิิดม่านทิี่�งไว้  ครัั�งที่่�สอง 

ตอนที่่�ช่างที่ำาฉากเขี้าใจิผู้ิดปิิดม่าน



เมื�อผู้้้ชมเขี้าไปิในโรังลุะครัจิะเห็นม่านเปิิดอย้่  บันเวท่ี่ 

ม่ลุักษัณ์ะเหมือนเป็นตอนกลุางวัน โลุ่งแลุะด้มืดๆ ไม่ม่ฉาก 

เพัื�อให้ผู้้้ชมรั้้สึกตั�งแต่แรักว่าการัแสดงยังไม่พัรั้อม

บัันไดสองข้ีางเวท่ี่ซ้ัายขีวาจิะเป็นที่างเชื�อมรัะหว่างเวท่ี่ 

กับัส่วนที่่�นั�งขีองผู้้้ชม

บันเวท่ี่ม่ฝาครัอบัช่องผู้้้บัอกบัที่วางอย้่ใกลุ้ๆ กับัช่อง 

ดังกลุ่าว

ด้านหน้าเวท่ี่อก่ฟุ่ากหนึ�งมโ่ต๊ะแลุะเก้าอ่�สำาหรับััผู้้ก้ำากบัั 

ตั�งหันหลุังให้ผู้้้ชม

โต๊ะอ่กสองตัว ตัวหนึ�งใหญ่ ตัวหนึ�งเลุ็ก ตั�งไว้ด้านหน้า 

เวท่ี่ แลุะม่เก้าอ่�หลุายตัวตั�งรัอบัๆ เผู้ื�อต้องใช้รัะหว่างซั้อม 

เก้าอ่�ตั�งกรัะจิายกันอย้่ทัี่�งด้านซ้ัายแลุะด้านขีวาสำาหรัับัให้ 

นักแสดงนั�ง  เปิียโนหลุังหนึ�งตั�งหลุบัมุมอย้่ที่้ายเวท่ี่ แที่บัจิะ 

มองไม่เห็น

เมื�อปิิดไฟุ่บัรัิเวณ์ส่วนที่่�นั�งขีองผู้้้ชม จิะเห็นช่างที่ำาฉาก 

เดนิออกมาจิากปิรัะตข้้ีางเวที่ ่ เขีาสวมเสื�อคนงานส่นำ�าเงินตุน่ 

ม่ถุงเครั่�องมือห้อยติดเขี็มขีัด  เขีาหยิบัไม้กรัะดานท่ี่�ใช้ปิรัะ- 

กอบัฉากสองสามแผู้่นจิากมุมหนึ�งขีองที่้ายเวท่ี่ แลุ้วนำาไปิ 

วางด้านหน้าเวท่ี่ จิากนั�นคกุเข่ีาลุงตอกตะป้ิ  ครัั�นผู้้ก้ำากบััเวท่ี่ 

ได้ยินเส่ยงค้อนก็วิ�งออกมาจิากปิรัะต้ห้องแต่งตัว
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ผูู้�กำ�กับเวที

เฮ้้ย! ที่ำาอะไรันั�นน่ะ

ช่�งทำ�ฉ�ก

จิะที่ำาอะไรัเส่ยอ่กลุะครัับั  ก็ตอกตะปิ้น่ะสิ

ผูู้�กำ�กับเวที

ตอนน่�น่�นะ  (ดูเูวลา)  สบิัโมงครึั�งแลุ้ว  เด่�ยวผู้้ก้ำากบัักจ็ิะ 

มาคุมซั้อมลุะครั

ช่�งทำ�ฉ�ก

อุ๊บั๊ะ! ต้องให้เวลุาผู้มที่ำางานบั้างสิ

ผูู้�กำ�กับเวที

ก็ให้อย้่ แต่ไม่ใช่ตอนน่�

ช่�งทำ�ฉ�ก

แลุ้วตอนไหนลุ่ะ

ผูู้�กำ�กับเวที

ตอนที่่�ไม่ใช่เวลุาซั้อม  เอ้าเรั็ว ขีนขีองออกไปิให้หมด

ผู้มจิะได้จิัดฉากลุะครัเรั่�อง เล่นตามบท องก์ที่่�สอง

ช่างที่ำาฉากบ่ันฮ้ดึฮ้ดัพัลุางเกบ็ัไม้กรัะดานออกไปิ  ขีณ์ะ 

เด่ยวกันกับัท่ี่�บัรัรัดานักแสดงชายหญิงที่ยอยกันออกมาที่าง 

ปิรัะต้ขี้างเวที่่  ตอนแรักมาท่ี่ลุะคน ต่อมาจิับัค้่กันมาตาม 

ใจิชอบั  ทัี่�งหมดม่ปิรัะมาณ์เก้าหรั่อสิบัคน ตามจิำานวนที่่� 

กำาหนดไว้ว่าวันนั�นต้องมาซั้อมลุะครัขีองปิิรัันแดลุโลุเรั่�อง 

เล่นตามบท  ขีณ์ะท่ี่�นกัแสดงเดนิออกมากท็ี่กัที่ายผู้้ก้ำากบััเวท่ี่ 
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แลุะที่ักที่ายกันเอง  บัางคนเดินไปิที่่�ห้องแต่งตัว  บัางคนหยุด 

อย้่บันเวที่่ รัอผู้้้กำากับัการัแสดงมาซั้อม  หนึ�งในบัรัรัดาคนที่่� 

รัอคอืผู้้บ้ัอกบัที่  เขีาเอาแขีนหนบ่ัม้วนบัที่ลุะครัไว้  รัะหว่างที่่� 

ทีุ่กคนรัอก็จิับักลุุ่มคุยกัน นั�งบั้าง ยืนบั้าง  บัางคนจิุดบัุหรัี�ส้บั 

บัางคนบั่นไม่พัอใจิบัที่ท่ี่�ได้รัับั  บัางคนอ่านขี่าวในนิตยสารั- 

การัลุะครัให้เพัื�อนนักแสดงฟัง  ควรัจิะให้นักแสดงที่ั�งหญิง 

แลุะชายแต่งกายด้วยเสื�อผู้้าส่สันสดใส  แลุะให้ฉากแรักน่�ม ่

ลุักษัณ์ะสนุกสนานรั่�นเรัิง  ครั้่ต่อมานักแสดงชายคนหนึ�งเดิน 

ไปินั�งที่่�เปิียโน แลุะเลุ่นเพัลุงเต้นรัำา  แลุ้วนักแสดงหนุ่มสาวก็ 

ลุุกขีึ�นเต้นรัำา

ผูู้�กำ�กับเวที

(ตบมือเรีียกให้้ทุกคนอยู่ในรีะเบียบ)  เลุิกเลุ่นได้แลุ้ว! 

เลุิกๆ ผู้้้กำากับัมาแลุ้ว!

ดนตรัีพัลุันเงียบัเส่ยง  ทีุ่กคนหยุดเต้นรัำาที่ันท่ี่  นัก- 

แสดงพัากันหันไปิมองที่างบัรัิเวณ์ที่่�นั�งขีองผู้้้ชม  เห็นผู้้้กำากับั 

เดนิเข้ีาปิรัะตม้า  เขีาสวมหมวกชาลุ ่ แขีนข้ีางหนึ�งหนบ่ัไม้เท้ี่า 

ปิากคาบัซัิการั์มวนโต  ขีณ์ะที่่�เขีาเดินมาตามที่างเดินรัะหว่าง 

ท่ี่�นั�ง นักแสดงที่ักที่ายเขีา  จิากนั�นเขีาก็ขีึ�นบัันไดขี้างเวที่่ 

เลุขีานำาพัสัดไุปิรัษัณ่์ย์เข้ีาไปิให้ ซึั�งปิรัะกอบัด้วยหนงัสอืพัมิพ์ั 

กับับัที่ลุะครั 
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ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง

แลุ้วจิดหมายลุ่ะ

เลีข�

ไม่ม่ครัับั  พััสดุไปิรัษัณ์่ย์ม่อย้่แค่น่�

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง

(ยื�นบทละครีคืนให้้)  คุณ์ช่วยเอาไปิไว้ในห้องแต่งตัว 

ขีองผู้มท่ี่  (จากน้�นก็มองดููรีอบๆ แล้วห้้นไปพููดูก้บ 

ผูู้้กำาก้บเวที)  มองไม่เห็นเลุยคุณ์  ให้คนเปิิดไฟุ่หน่อยสิ

ผูู้�กำ�กับเวที  

ได้ครัับั

ผู้้้กำากับัเวที่่เดินไปิสั�งการั  หลุังจิากนั�นครั้่หนึ�งบันเวที่่ 

ด้านขีวามอืซัึ�งมบ่ัรัรัดานกัแสดงอย้ก่ส็ว่างจ้ิาด้วยแสงไฟุ่ส่ขีาว 

ผู้้บ้ัอกบัที่เข้ีาปิรัะจิำาที่่�ในช่องขีองตน เปิิดไฟุ่ แลุะกางบัที่ลุะครั 

ไว้เบัื�องหน้า

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

(ตบมือ) เรัิ�มได้ๆ  (พููดูก้บผูู้้กำาก้บเวที) ขีาดใครัมั�ย

ผูู้�กำ�กับเวที  

ขีาดนางเอกครัับั

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

ตามเคย!  (ดููนาฬิิกา) ช้าไปิสิบันาที่่แลุ้ว  คุณ์ช่วย 

ลุงบัันที่ึกไว้ที่่  เธอจิะได้หัดมาซั้อมให้ตรังเวลุา
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เขีาพั้ดยังไม่ที่ันขีาดคำาก็ได้ยินเส่ยงนักแสดงนำาหญิง 

ดังมาจิากปิรัะต้ที่างเขี้าโรังลุะครั

นัักแสำดงนัำ�หญิิง  

อย่าลุงนะคะ!  อย่าลุง!  ฉันมาแลุ้วค่ะ!  มาแลุ้ว!

นักแสดงนำาหญิงสวมชุดขีาวแลุะหมวกใบัเบ้ัอเร่ัอเท่ี่อ 

อุ้มสุนัขีตัวเลุ็กๆ น่ารััก  เธอวิ�งมาตามที่างเดินรัะหว่างท่ี่�นั�ง 

แลุ้วรัีบัขีึ�นบัันไดไปิบันเวที่่

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

คุณ์ต้องให้คนรัอทีุ่กครัั�งเลุยนะ

นัักแสำดงนัำ�หญิิง  

ขีอโที่ษัค่ะ  ฉันหารัถนั�งมาอย้่ตั�งนาน  ตั�งใจิจิะมาให้ 

ที่ันเวลุา  แต่น่�พัวกคุณ์ก็ยังไม่ได้เรัิ�มกันเลุยน่�คะ แลุะ 

ฉันก็ไม่ได้เขี้าฉากแรักด้วย  (เรีียกชื่ื�อของผูู้้กำาก้บเวที 

พูรี้อมก้บส่่งสุ่น้ขให้้เขา) คุณ์ช่วยเอาไปิขีังไว้ในห้อง- 

แต่งตัวขีองฉันที่่

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

(บ่นงึมงำา) หมาก็พัามา ยังกับัว่าแถวน่�ม่น้อยนักยังงั�น 

แหลุะ  (ตบมืออีกครี้�ง แล้วห้้นไปพููดูก้บผูู้้บอกบท) 

พัรั้อมนะ เล่นตามบท องก์ท่ี่�สอง  (น้�งลงบนเก้าอี�) 

ม่ใครัเขี้าฉากบั้าง
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บัรัรัดานักแสดงถอยจิากด้านหน้าเวท่ี่ออกไปิอย้่ขี้างๆ 

ยกเว้นสามคนที่่�จิะซั้อม  นักแสดงนำาหญิงไม่สนใจิฟังคำาถาม 

ขีองผู้้้กำากับั เดินไปินั�งที่่�โต๊ะตัวหนึ�งด้านหน้าเวที่่

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

(พููดูก้บน้กแส่ดูงนำาห้ญิิง) คุณ์เขี้าฉากน่�หรั่อ

นัักแสำดงนัำ�หญิิง  

เปิลุ่าค่ะ

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

(ห้งุดูห้งิดู)  อ้าว! ถ้างั�นก็ถอยออกไปิสิ  แลุ้วกัน!

นักแสดงนำาหญิงลุุกขึี�นไปินั�งรัวมกับันักแสดงคนอื�นๆ 

ซัึ�งถอยออกไปิก่อนหน้านั�น

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

(พููดูก้บผูู้้บอกบท) เรัิ�มได้ เรัิ�มได้

ผูู้�บอ่กบท  

(อ่านบท) ในบั้านขีองเลุโอเน กาลุา  ในห้องแปิลุกๆ 

ห้องหนึ�งซึั�งเป็นทัี่�งห้องรัับัปิรัะที่านอาหารัแลุะห้อง- 

ที่ำางาน

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

(พููดูก้บผูู้้กำาก้บเวที) ให้เป็นห้องส่แดง
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ผูู้�กำ�กับเวที  

(จดูลงกรีะดูาษ) ส่แดง  ได้ครัับั

ผูู้�บอ่กบท  

(อ่านบทต่อ) โต๊ะอาหารัจิัดไว้เรัียบัรั้อย  บันโต๊ะที่ำางาน 

ม่หนังสือกับัเอกสารัวางอย้่  ม่ชั�นหนังสือ  ต้้กรัะจิกใส ่

อุปิกรัณ์์สำาหรัับัโต๊ะอาหารัครับัครััน  ปิรัะต้ที่้ายห้องติด 

กบััห้องนอนขีองเลุโอเน  ปิรัะตด้้านซ้ัายตดิกบััห้องครัวั 

ปิรัะต้หลุักอย้่ด้านขีวา

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

(ลุกขึ�นชื่ี�นิ�ว) ทีุ่กคนฟังให้ด่นะ  ที่างนั�นคือปิรัะต้หลุัก  

ที่างน่�คือห้องครััว  (ห้้นไปพููดูก้บน้กแส่ดูงคนที�จะเล่น 

บทโส่เครีติส่) คุณ์จิะเขี้าแลุะออกที่างน่�  (พููดูก้บ 

ผูู้้กำาก้บเวที) คุณ์ที่ำาปิรัะต้ที่่�ที่้ายห้องด้วยนะ แลุ้วก็ 

ติดม่าน(กล้บลงน้�ง)

ผูู้�กำ�กับเวที  

(จดูลงกรีะดูาษ) ได้ครัับั

ผูู้�บอ่กบท  

(อ่านต่อ) ฉากแรัก  เลุโอเน กาลุา, กุยโด เวนันซั่, 

ฟุ่ิลุิปิโปิ ฉายา โสเครัติส  (ถามผูู้้กำาก้บการีแส่ดูง) ผู้ม 

ต้องอ่านบัที่กำากับัการัแสดงด้วยไหมครัับั

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

อ่านสิ!  บัอกเป็นรั้อยหนแลุ้วนะ!
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ผูู้�บอ่กบท  

(อ่านต่อ) ม่านเปิิด  เลุโอเน กาลุา ซัึ�งสวมหมวกพั่อครััว 

แลุะผู้้ากันเปิื้อน กำาลุังตั�งใจิต่ไขี่ในชามด้วยที่ัพัพั่ไม้ 

ฟุ่ิลุิปิโปิก็กำาลุังต่อ่กใบั  รัายหลุังก็แต่งชุดพั่อครััว 

เหมือนกัน  ส่วนกุยโด เวนันซั่นั�งฟัง

นัักแสำดงนัำ�ช�ย  

(ถามผูู้้กำาก้บ) ขีอโที่ษัครัับั ผู้มต้องสวมหมวกพั่อครััว 

จิรัิงๆ เหรัอครัับั  ไม่สวมไม่ได้เหรัอ

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

(ไดู้ยนิแล้วฉุนุ) กค็งจิะยงังั�นสคิณุ์! ถ้ามเ่ขีียนไว้ในนั�น! 

(ชื่ี�ไปที�บทละครี)

นัักแสำดงนัำ�ช�ย  

แต่มันด้ตลุกนะครัับั!

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

(ลุกพูรีวดูขึ�นดู้วยความโมโห้) ตลุกรัึ!  ตลุกแลุ้วจิะให้ 

ผู้มที่ำายงัไง ก็ในเมื�อไม่มลุ่ะครัด่ๆ  จิากฝรัั�งเศสมาให้เรัา 

แลุ้วน่� ที่ำาให้ต้องลุดตัวลุงไปิเลุ่นลุะครัขีองปิิรัันแดลุโลุ 

ซัึ�งใครัเขี้าใจิก็ถือว่าเก่ง  ที่ำามาแบับัจิะไม่ให้ใครัพัอใจิ 

เลุยสกัคน ทัี่�งนกัแสดง นกัวิจิารัณ์์ แลุะคนด ้ (นก้แส่ดูง 

พูาก้นห้้วเรีาะ  ผูู้้กำาก้บจึงเดูินเข้าไปกรีะแทกเส่ียงใส่่ 

นก้แส่ดูงนำาชื่าย)  ใส่ครัับัคณุ์!  ใส่หมวกพ่ัอครััว!  แลุ้วก็ 

ต่ไขี่!  คุณ์คิดว่าพัอต่ไขี่แลุ้วจิะไม่ม่อะไรัอย่างอื�นให้ที่ำา 

อย่างนั�นรึั  คณุ์เข้ีาใจิผู้ดิถนดั  คณุ์ต้องเป็นตวัแที่นขีอง 
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เปิลุือกไขี่!  (บรีรีดูาน้กแส่ดูงห้้วเรีาะอีก และออก 

ความเห้็นก้นในเชื่ิงปรีะชื่ดูปรีะชื่้น) เงียบั!  แลุ้วเวลุา 

ผู้มอธิบัายอะไรั ก็ให้ฟังด้วย!  (กล้บไปพููดูก้บ 

น้กแส่ดูงนำาชื่าย) ครัับัคุณ์  เปิลุือกไขี่  เปิลุือกไขี่ซัึ�ง 

หมายถึงรั้ปิที่รังอันว่างเปิลุ่าขีองเหตุผู้ลุ  ไม่ม่เนื�ออัน 

เต็มแน่นขีองสัญชาตญาณ์ ซัึ�งตาบัอด!  ตามบัที่ 

คุณ์คือเหตุผู้ลุ  ส่วนภรัรัยาขีองคุณ์คือสัญชาตญาณ์ 

เพัรัาะฉะนั�นในบัที่บัาที่ที่่�คณุ์สวม คณุ์จึิงเจิตนาท่ี่�จิะเป็น 

หุ่นเชิดขีองตัวคุณ์เอง  คุณ์เขี้าใจิมั�ย

นัักแสำดงนัำ�ช�ย  

(อ้าแขน) ไม่เขี้าใจิครัับั

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

(กล้บไปน้�งที�) ผู้มก็ไม่เขี้าใจิเหมือนกัน  ซั้อมต่อๆ 

แลุ้วพัวกคุณ์จิะมาชมผู้มในภายหลุัง  (พููดูดู้วยนำ�าเส่ียง 

เป็นก้นเอง) คุณ์อย่าลุืมนะ ยืนให้คนด้เห็นหน้าคุณ์สัก 

สามส่วนส่�  ถ้าไม่อย่างนั�นพัังแน่ เพัรัาะบัที่สนที่นาก็ 

คลุุมเครั่อ แถมคุณ์ยังจิะไม่พั้ดอะไรัให้คนชมได้ยินอ่ก 

(ตบมืออีกครี้�ง) ทีุ่กคนฟังที่างน่�  เรัาจิะเรัิ�มกันแลุ้ว!

ผูู้�บอ่กบท  

ขีอโที่ษัครัับั ผู้้้กำากับั ผู้มขีออนุญาตเอาฝาครัอบัมาบััง 

หัวได้ไหมครัับั  ลุมค่อนขี้างแรัง

ผูู้�กำ�กับก�รุแสำดง  

ได้ ได้  เอามาบัังเลุย


