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 การวิเคราะหบ์ทละคร  ไม่ใช่แค่เพื่อศึกษาตวับทละคร เพื่อท าความ

เขา้ใจเท่านั้น เพราะเม่ือจะน าไปสรา้งสรรคเ์ป็นงานแสดงจริงๆ 

จะตอ้งค านึงถึงบริบททางสงัคมดว้ย เพราะบทละครเป็นผลผลิตจาก

มนุษย ์และมนุษยก์็เป็นผลผลิตจากความขบัเคลื่อนของสงัคมใน   

แต่ละยคุสมยั

 ละครสะทอ้นใหเ้หน็ภาพของสงัคม และผูค้นในสงัคมนั้นๆ 

รวมทัง้ ความสมัพนัธ์ ของคนในสงัคมอกีดว้ย



 ละครเริ่มตน้ต ัง้แต่เริ่มมีมนุษย ์เม่ือคร ัง้มนุษยย์ุคหนิยงัไม่สามารถสือ่สารดว้ยภาษา

ที่ซบัซอ้นได ้พวกเขากอ็าจตอ้งสือ่สารดว้ยภาษากายเลา่เรื่องต่างๆใหเ้ผ่าของตนได้

เขา้ใจ อาจตอ้งมีการแสดงบทบาทสมมต ิการเลยีนแบบ ในการสือ่สาร

แต่ ในยุคหินมนุษย์ย ัง ไ ม่ ได ้ประดิ ษฐ ์

ต ัวอกัษรข้ึนใช้จึงย ังไม่มีการจดบันทึก

เรื่องราวเป็นลายลกัษณ์ อกัษร และยงัไม่มี



 บทละครเรื่องแรกๆของโลกเกดิข้ึนในยคุกรีก ถอืเป็นรากฐานส าคญัของอารยธรรมตะวนัตก

 การละครกรีก ถอืก าเนิดข้ึน จากพธิีกรรมสรรเสรญิเทพ “เจา้ไดโอนีซุส เทพแห่งเหลา้องุน่”



 เริ่มจากการรอ้งเพลงสรรเสริญพระเจา้ 

แลว้พฒันาใหม้ีคนหน่ึงกา้วออกมาแสดง

ท่าทางต่างๆรอ้งเพลงน ากลุ่มคอรสั จากนั้น

จงึมีการเพิ่มจ านวนนักแสดงจาก 1 เป็น 

2 คน เป็น 3 คน 

 แต่ละคนไดร้บับทบาทที่ต่างกนั และ

ใชก้ารสวมหน้ากากเพื่อใหเ้ห็นว่าเป็นตวั

ละครต่างๆ เพราะหน่ึงคนจะตอ้งแสดง

หลายบท เป็นตน้

 เม่ือมีการถือก าเนิดนักแสดงข้ึนแลว้

บทละครก็ถือก าเนิดข้ึนดว้ยเพื่อบนัทึก

เอาไวใ้ชฝึ้กซอ้มและจดัแสดงนัน่เอง 



 การละครกรีกเจริญรุ่งเรืองมาก จนถงึกบัมีการเขียนบท

ละครแข่งขนักนัอย่างจริงจงั

 ละครของชาวกรีกจึงมีเน้ือเรื่องส่วนใหญ่ เกี่ยวกบั

ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละเทพเจา้

 ตอนนั้นสงัคมกรีกเริ่มมีความมัน่ใจในความยิ่งใหญ่

ของตนเอง มนุษยเ์ริ่มเย่อหยิ่งและเช่ือว่าตนมีอ านาจ

มากกว่าพระเจา้ แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะโชคชะตา   

ภยัพบิตัแิละหายนะต่างๆเกดิข้ึนได ้

บทละครกรีกมุ่งเนน้ที่จะสอนใหม้นุษยถ์่อมตนและยอมรบั

ว่าตนไม่อาจทา้ทายอ านาจสูงสุดได ้ผูใ้ดที่ทา้ทายพระเจา้

จะพบจุดจบที่หายนะ เพราะการกระท าของตนเอง นัน่คือ 

“ละครโศกนาฏกรรม Tragedy”



Greek Theater



 เม่ือกรีก พา่ยแพอ้ านาจใหก้บัอารยธรรมโรมนั 

ซึ่งออกพุ่งรบยึดครองอ านาจจนสามารถสรา้งจกัรวรรดิที่

ยิ่งใหญ่ปกครองไปทัว่โลกตะวนัตก

 ละครโรมนัจงึถอืก าเนิดข้ึน มีเน้ือเรื่องเกี่ยวกบัการ

รบพุ่งตีเมืองต่างๆ มีความรุนแรงมีการฆ่าฟันกนัจริงๆ

บนเวที กระทัง่ความรุนแรงเจริญถึงขีดสูงสุด แต่สุดทา้ย

อารยธรรมโรมนัก็เริ่มเสื่อมสลายและสุดทา้ยตอ้งสูญสิ้น

อ านาจไป 



 มีระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาสรา้งความยิ่งใหญ่ของบา้นเมือง /วดัท าหน้าที่ 
“ผูป้กครอง” และมีความ ส าคญัอย่างยิ่ง พระสถาปนาอ านาจ สูงสุด ดูแลทัง้ในวดั

และทางโลก นกับวชและศาสนามีอทิธิพลมาก

 มีกฤษฎกีาออกมาจากวดั หา้มการแสดงทางโลก 

มีประกาศว่าการแสดง เป็นสิง่เลวรา้ย



 จนประมาณปี925 และ 975 ละครถูกน ากลบัมาอกีคร ัง้ ในรูปแบบ ของ “พิธีกรรมทางศาสนา” 

การละครกลายเป็นเพยีงเครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนาและสอนคตธิรรมของมนุษยเ์ท่านั้น

สมัย น้ี มีการผลิตบทละครน้อยมาก      

ไ ม่ค่ อยหลงเหลือให ้ศึกษา มีละครสอน

ศีลธรรมเป็นบทละครประเภทเดียวที่ไม่ได ้

เสนอเรื่องในพระคมัภีรไ์บเบิล แต่เป็นเรื่อง

ของการสอนธรรมะใหก้บัคนธรรมดา 

โดยใช้คนธรรมดาเป็นตวัเดินเรื่อง ใน

ละครมนุษยต์อ้งเผชิญสิ่ง ที่มาล่อลวงใหท้ าผิด

บาป แต่ในที่สุดจะมีทูตสวรรคห์รือพระเจา้มา

โปรดน าทางไปในทางที่ดีเป็นตน้ บทละครที่มีช่ือเสยีงที่สดุและตกทอดมาไดถ้งึ

ปจัจุบนัน้ีคอืเรื่อง Everyman



 เริ่มคร ัง้แรกที่อติาล ีมีเจา้ครองนครที่คน้พบ

ละครกรีก โรมนั และพบความจริงว่ามนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นเพยีง

เครื่องมือของพระเจา้ แต่มนุษยม์ีศกัยภาพที่จะพฒันาตวัเอง

ให ้เจริญ ข้ึนไปได ้เรื่ อยๆ จึง เกิดกระแสมนุษยนิยม        

เนน้คณุค่าทางวตัถเุพือ่ตวัมนุษยไ์ม่ใช่เพือ่พระเจา้

 มีการฟ้ืนฟ ูประยกุต ์ละครกรกี ที่มกีารขบัรอ้ง

กลายเป็น ละครที่เป็นตน้แบบของ Opera

 ในส่วนของละครสุขนาฏกรรม (Comedy) มีการประยุกต์

เรื่ องราวในบทละครของกรีกและโรมันโบราณมาใช ้     

บทละครสุขนาฏกรรมของอติาลีเป็นตน้แบบของโครงเรื่อง

ของบทละครเช็คสเปียรใ์นประเทศองักฤษต่อมา แต่ไม่ได ้

รบัความนิยมมากนกัในอติาลี

 ละครสุขนาฏกรรมรูปแบบที่ไดร้บัความนิยมมากกว่า    

กลบัเป็นละครรูปแบบที่เรยีกว่า คอมเมเดีย เดลาท

เต ้ (Commedia dell’ arte)



 ละครในยคุน้ีเตบิโตที่สดุในประเทศองักฤษ 

(ครสิตศ์ตวรรษที่ 16- ตน้ 17)

วลิเลยีม เช็คสเปียร ์ (William Shakespeare) 

กวชีาวองักฤษและกวีเอกของโลก มีผลงานบทละครรวม 37 เรื่อง

ในเวลาเพยีง 25 ปี เป็นทัง้นกัแสดง ผูก้ ากบัการแสดงและ

นักเขียนบท 



 ตวัละครเอกของเรื่องไม่ใช่กษัตริยอ์ย่างละคร

กรีก ไม่ใช่นักบุญอย่างละครยุคกลาง แต่เป็น

มนุษยป์ถุชุน

 ตวัละครมีความ ยิ่งใหญ่ในแงข่องอปุนิสยัและ

ความสามารถ ไม่ใช่ยศถาบรรดาศกัด์ิ แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็มีขอ้ดอ้ยของตน อนัน าไปสู่

ความขดัแยง้ในเรื่อง

 บทละครของเชคสเปียรส์ว่นใหญ่ไม่ไดม้า

จากความคิดของเขาโดยตรง แต่น าโครงเรื่องมา

จากบทละครกรีกและโรมนั คือมี 5 องก ์และ 

แก่นเรื่องพูดถึงความพยาบาท และการแกแ้คน้ 

รวมทัง้การปรากฏตวัของวิญญาณ



 สิง่ที่ส าคญัที่สดุในวงการการเขียนบท

ละครในยุคน้ี คือการเกิดวฒันธรรมการพิมพ์

เริ่มมีการประดิษฐเ์ครื่องพมิพโ์ดยกูเตนเบริก์

 ในระยะแรกมีการเริ่มพมิพเ์พยีงพระ

คมัภรีไ์บเบิล แต่ต่อมามีการผลติ วรรณกรรม

อืน่ๆ รวมทัง้บทละครของ  เชคสเปียรด์ว้ย 

 เกดิค่านิยมการอา่น  แพร่กระจายไดเ้รว็ 

ไม่จ ากดัอยู่แค่เฉพาะนักบวชอีกต่อไป ความ

นิยมอา่นบทละครและชมละครกระจายมากข้ึน

คนไปดูละครมากข้ึน ละครผลิตเพื่อการคา้

มากข้ึน ไม่เพียงแต่ท าเพื่อสรรเสริญพระเจา้

หรอืเผยแผ่ศาสนาเท่านั้น 



 เม่ือเขา้สูยุ่คอตุสาหกรรม มีเครื่องจกัร

เกิดข้ึน มนุษย์ท างานหนักมีความเครียด 

ท างานสนองตลาดทนุนิยม

 เกดิละครเมโลดรามา ที่ลดความเป็นบทกวี

แบบเชคสเปียร ์ เ ป็นบทสนทนาที่ จริงใน

ชีวิตประจ าวนั ละครดูง่ายเห็นว่าใครเป็นผูดี้

ใครเป็นผูร้า้ย เล่นอารมณ์ใหค้นดูสนุกซ้ึงเศรา้

อย่างถงึที่สดุ 

 ละครมี “แบบส าเรจ็” เกดิข้ึนเรยีกว่า 

Well-Made Play กลายเป็นตน้ฉบบัว่าถา้จะ

เขียนละครที่คนดูชอบจนประสบความส าเร็จ

ตอ้งท าอย่างไร 



 จากความไม่สมจรงิของ เมโลดรามา พฒันา

ไปสูล่ะครดรามาแบบเหมือนชีวิต มีแนวทางแบบ

สมจรงิเป็นสจันิยม (Realism)

 ค่านิยมในการเขียนบทละครที่มีค าบรรยาย

น้อยๆ ค าพูดเยอะๆ พฒันาไปสู่บทบรรยาย

มากๆ ฉากตอ้งเป็นแบบน้ี บรรยากาศตอ้งแบบน้ี 

เอื้อต่อการน าไปผลติเป็นละครจรงิๆ ใหต้รงกบัที่

ผูเ้ขียนบทตอ้งการมากที่สุด และสมจรงิมากที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได ้



 การเขียน และตพีมิพบ์ทละคร เป็น

มาตรฐานแบบเดียวกบัปจัจุบนั มีการแบ่ง

องก ์แบ่งฉากและมีรูปแบบการเขียนที่

ชั ด เ จ น  ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ล ะ ค ร  แ ล ะ

องคป์ระกอบของละครเริ่มอยู่ตวัคงที่ เป็น

ที่รูก้นัว่าในละครหน่ึงเรื่องจะมีอะไรไดบ้า้ง

 สิง่ที่เปลี่ยนไปเพยีงอย่างเดียวของวงการละคร 

ก็คือ การหาเน้ือหาใหม่ๆมาน าเสนอต่อผูช้ม มีการ

กล่าวถึงประเด็นใหม่ๆของชีวิตมนุษย ์มีการพยายาม

หาแนวทางการน าเสนอใหม่ๆซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามความเคลื่อนไหวของสงัคมในยคุนั้นๆ



“บทละครและสงัคม”

มีความสมัพนัธไ์ม่ต่างจากละครในยคุโบราณ 

คอืสงัคมเป็นอย่างไร นกัเขียนกเ็ป็นอย่างนั้น

และนกัเขียนเป็นอย่างไร กจ็ะเขียนบทละคร

ที่สะทอ้นแนวคดิโลกทศัน์ค่านิยม 

ที่มีต่อตนเอง ต่อเพือ่นมนุษย์

และสงัคมโลกอย่างนั้นเช่นกนั


