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การวเิคราะหต์วัละคร 

 ในอดีิปสุ ตวัละครมีท ัง้หมด 8 ตวัที่มีบทพูด (ไม่นับหวัหนา้คอรสั) 

ละครกรีกยอมใหมี้นกัแสดงเล่นละครเรื่องหน่ึงไดเ้พยีง 3 คน 

โดยทัง้สามจะผลดัเปลี่ยนกนัแสดงบทของตวัละครที่มีบทพูดทกุตวั ยกเวน้

บทหวัหนา้คอรสัซ่ึงไม่นับว่าเป็นตวัละครในเรื่อง 

(กรีกถือว่าคอรสัเป็นตวัแทนของคนดู ดงันัน้ในแต่ละฉากแต่ละตอน จะเหน็ตวัละครไม่เกนิ 3 ตวั)



ตวัละคร Characters
1) อดีิปสุ (OEDIPUS REX) : เจา้ผูค้รองนครธีปส ์

2) ครอีอน (CREON) : นอ้งชายของโยคาสตา้ และเป็นนา้ชายของอดิปีสุ

3) โยคาสตา (JOCASTA) : มเหสขีองอดีีปสุ และเป็นแม่แท ้ๆ ของอดิีปสุ

4) ทเิรเซียส (TIRESIAS) : โหรเฒ่าตาบอด ผูห้ย ัง่รูช้ะตาชีวิต มองเหน็อนาคต

5) คนน าสารจากโครินธ์ : ผูม้าบอกข่าวการตายของเจา้เมืองโครินธ์

และเฉลยว่าอดีิปสุไม่ใช่ลูกแท ้ๆ ของเจา้เมืองโครนิธ์

6) สตัวบาล : ผูน้ าทารกอดิปีสุไปใหเ้จา้เมืองโครินธ์

และพยานที่อยู่ในเหตกุารณ์สงัหารเลอสุ

7) มหาดเลก็น าสารจากในวงั : ผูม้าบอกเล่าเหตกุารณสยดสยอง ที่โยคาสตา แขวน

คอตวัเองตาย สว่นอดีิปสุกเ็อาเข็มกลดัของนางทิ่มตาตวัเองใหบ้อด

8) นักบวช : ตวัแทนของชาวเมือง 



1) Tragic Greatness มีความยิ่งใหญ่ เช่น 

ชาตกิ าเนิดหรอืสถานะทางสงัคม หรอืมีนิสยัเกนิกว่า

คนธรรมดา เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าดีจนเรียกว่าประเสริฐ

หรือไม่ใช่คนที่เลวเหลือแสน แต่จะอยู่ระหว่างขัว้

ของความดี และความเลวสดุยอดสองขัว้น้ี 

***ค่อนไปทางซีกของความดีมากกว่าความชัว่***

2) Tragic Flaws แมใ้นความดีที่น่ายกย่อง

เหนือคนธรรมดาสามญั แต่กย็งัมี “ขอ้บกพร่อง”

บางประการ อนัน าไปสู่เหตุหายนะในบัน้ปลายของ

ตวัละคร

ลกัษณะตวัละคร Tragic Hero



 ลกัษณะความเป็น Tragic Greatness 

เป็นกษตัรยิ ์มีสจัจะวาจา คนเก่ง ฉลาด 

มีเมตตาในการปกครอง กลา้หาญ ไม่หูเบา

 อปุนิสยัที่เป็นความบกพร่อง Tragic Flaws

ใจรอ้นวู่วาม ด้ือร ัน้ไม่ฟงัใคร เช่ือมัน่ในตวัเอง

สูงมากกกกกก ข้ีระแวง หลงตวัเอง เหลงิใน

ความเก่งของตวัเองเผลอสบประมาทคนอืน่ไม่

ระวงั 

Oedipus = Tragic Hero

“อหงัการ (Hubris) โอหงั มองผูอ้ืน่ต า่ตอ้ยกว่า จนท ารา้ยผูอ้ืน่อย่างรุนแรง 



ขัน้ตอนในการวเิคราะหต์วัละคร (Characterization)

 ลกัษณะทางกายภาพ คอืรูปภายนอกของตวัละคร ท่าทาง การยนื เดิน นัง่ สวย หล่อ 

พกิาร สผิีว ผมหยกิ นิสยัที่ชอบท าประจ า การพดู น ้ าเสยีง การแต่งกาย มารยาท

 ลกัษณะทางจติวทิยา  คอืลกัษณะภายใน สตปิญัญา ความเช่ือ สขุภาพจติ อารมณ์ 

ความคดิสรา้งสรรค ์เหตกุารณ์ที่เปลีย่นแปลงชีวติสง่ผลต่อจติใจ มมุมอง ความคดิ และ

ทศันคติ

 ภมูิหลงัของตวัละคร (Background) พื้นฐานครอบครวั ชีวติวยัเด็ก การศึกษา เพือ่นฝูง 

สภาพการสมรส อาชีพ งานอดิเรก รสนิยมสว่นตวั

 อะไรคอืความตอ้งการสูงสดุของตวัละคร (Super Objective)

 อะไรคอือปุสรรคของตวัละคร (Obstacle) เช่น สภาวะทางครอบครวั เงือ่นไขทางวฒันธรรม 

ความเช่ือ สภาพการเงนิ การกระท าของตวัละครอกีตวัหน่ึง)

 ตวัละครน้ีเอาชนะอปุสรรคโดยใชก้ลยุทธ ์(Tactic) ใดบา้ง



ความคิด (Though/Theme)

แกน่ของเรื่อง >>
“คนเราไม่อาจเอาชนะโชคชะตาได ้

ไม่ว่าเราจะพยายามต่อสูส้กัเพียงใด 

แต่ในที่สุดเรากไ็ม่อาจหลกีเลี่ยงสิ่ งที่ก  าหนดไวใ้หแ้ก่เราได”้

“ความลุ่มหลงในอ านาจและตนเองมากเกนิไป 

จนมองไม่เหน็ผูอ้ื่น อาจน ามาซ่ึงหายนะ”



ค าถามที่สบืเน่ืองจากการไดอ้า่น หรอืไดช้ม Oedipus the King

1. เรื่องราวที่ดูจะหา่งไกลจากตวัเรา ท ัง้กาลเวลา 

ยุคสมยั สถานที่ วฒันธรรม รวมทัง้เป็นเรื่อง

ของตวัละครที่เป็นผูสู้งศกัด์ิ มีวิถีชีวิตที่ต่าง

จากเรา อะไรคือสิ่งที่ละครเรื่องน้ีจะ “บอก 

หรอื สือ่สาร” ใหผู้ช้มไดรู้ ้

2. เหตุใดเรื่องราวของความทุกขท์รมาน อนั

แสนขมข่ืนหาที่เปรียบไม่ไดข้องมนุษยจ์ึง

ก่อใหเ้กิด “ความบนัเทิง เพลิดเพลิน” แก่

มนุษยม์าตลอดทกุยุคทกุสมยั



ความคดิอืน่ๆที่ไดจ้ากเรื่อง

1. มองในแง่ของลกัษณะคุณค่าของตวับท

ละคร

อริสโตเติ้ล กล่าวว่า “ละครโศกนาฏกรรมนั้นสรา้งความ

เพลิดเพลินแก่คนดู ในขณะเดียวกนัก็ก่อใหเ้กิด ความบริสุทธิ์

ทางใจ (Catharsis) ไปดว้ยพรอ้มๆกนั เน่ืองจากผูช้มไดเ้ห็นตวั

ละครเอกมีฐานันดรสูงส่ง แต่ไม่ใช่บุคคลที่ดีเลิศสมบูรณ์แบบ มี

ความบกพร่องในนิสยั ที่ไม่ใช่ความชัว่ในกมลสนัดาร แต่เป็น

ความผิดพลาดเยี่ยงปถุชุนคนธรรมดา**ความน่าสลดใจอยู่ที่ “ความผิดเพยีงเลก็นอ้ย กอ็าจจะน าไปสูห่ายนะอย่างที่เราคาดไม่

ถงึไดเ้ช่นกนั แปรสภาพจากความรุ่งเรอืง ไปสูค่วามตกต า่ (Reversal of fortune)**

>>ฉลาดจนมืดบอด มองไม่เหน็ตวัเอง<<



ความคดิอืน่ๆที่ไดจ้ากเรื่อง

1. มองในแง่ของลกัษณะคุณค่าของตวับทละคร

ในขณะที่ตวัละครเอก คน้พบความจริง (Discovery) คนดูก็จะเกิดความรูส้ึก

คลอ้ยตามไปดว้ยอารมณ์ความรูส้กึ หวาดกลวั และสงสาร (Pity & Fear) และน าไปสู่

การท าใหจ้ติใจผ่องแผว้ (Catharsis) 

ภาวะน้ีก็จะท าใหเ้กิดพลงัใจที่จะต่อสู ้และเกิดความสงบในใจพอที่จะเผชิญชีวิต

ต่อไปอย่างกลา้หาญ และผยองในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท์ี่ไม่ยอมพ่ายแพต้่อสิ่งใด 

แมว้่าจะไม่สามารถเอาชนะไดก้ต็าม 

***จะมใีครสกักี่คนกย็อมเผชิญหนา้ต่อความจริงอย่างอิดีปุส

และยอมรบัความผดิบาปที่ตวัเองก่อไว ้อย่างสมศกัด์ิศรี ***



ความคดิอืน่ๆที่ไดจ้ากเรื่อง

2. มองในแง่ของจิตวทิยา 

ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

นักจติวิทยาคนส าคญัของโลก ใหค้วามเหน็ว่า 

โศกนาฏกรรมมีผลต่อจติใจมนุษยใ์นแงท่ี่แสดงใหเ้หน็ถึง 

สว่นที่ถกูกดดนัซ่อนเรน้ไวใ้นจติใจของเรามาชา้นาน 

มีผลต่อการปลดปล่อยสิ่งที่มนุษยเ์ราตอ้งการกระท าแต่ไม่อาจกระท าได ้เพราะถูก  

กีดกนัดว้ยกรอบประเพณี ระเบียบแบบแผนของสงัคม กฎเกณฑข์องศีลธรรม แต่ถู ก

น ามาตแีผ่แสดงออกเป็นละครใหไ้ดช้ม และรูส้กึมีสว่นร่วมในการกระท านั้น 

ในขณะเดียวกนัก็เกิดความรูส้ึกสบายอกสบายใจข้ึน เพราะไดป้ลดปล่อยหลุดจาก

ความเกบ็กดที่สะกดัก ัน้ตวัเองไว ้



ความคดิอืน่ๆที่ไดจ้ากเรื่อง

2. มองในแง่ของจิตวทิยา

ฟรอยด์ เช่ือว่า ความตอ้งการในวยัเด็กมีผลต่อการสรา้งลกัษณะนิสยัของคนเราเม่ือเติบโต  

ปมอดีิปสุ (Oedipus Complex) : เกดิในช่วงวยั 3-5 ปี เด็กชายจะรกัและ

ตอ้งการเป็นเจา้ของแม่แต่เพียงผูเ้ดียว ท าใหเ้กิดความรูส้กึว่าแม่ แสดงความรกัความเอาใจ

ใส่ต่อพ่อ เด็กจะเห็นพ่อเป็นคู่แข่ง แต่เม่ือไม่สามารถเอาชนะพ่อไดจ้งึเลียนแบบพ่อ เพราะ

เขา้ใจว่าการเลยีนแบบอย่างจากพอ่จะท าใหแ้ม่รกัตนได ้

>> ไดต้น้แบบมาจากเร่ืองของอิดีปุส สงัหารพ่อแต่งงานกบัแม่โดยไม่รูต้วั

เด็กชาย : ปมอดีิปสุ (Oedipus Complex) รกัแม่จนเกลยีดอจิฉาพอ่ 

เด็กหญิง: ปมอเิลก็ตรา (Electra Complex) รกัพอ่จนเกลยีดอจิฉาแม่ 
ถูกแย่งความรกั



ความคดิอืน่ๆที่ไดจ้ากเรื่อง

3. มองในเชิงปรชัญา

• สะทอ้นใหเ้ห็นภาพที่คนเราตอ้งการแสวงหาความหมาย ตวัตน และความส าคญัของ

ตนเองภายในจกัรวาล ซึ่งไม่ใหค้วามมัน่ใจแก่เราเลย

• การแสวงหาความจริงของอดีิปุส จะเตือนใจใหเ้ราทุกคน ตอ้งกลบัมาประเมินคุณค่าของ

ความรูท้ี่เราพึงมีต่อตนเองว่า “เราเป็นใครและเรารูจ้กัตวัตนที่แทจ้ริงของเรามากแค่

ไหน?”  >>>รูจ้กัประมาณตน 

• อดีีปสุไดพ้ิสูจน์ใหเ้หน็ว่า คุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยท์ี่เราพงึยกย่องนั้น อยู่ที่

ความกลา้หาญทา้ทายต่อสิง่ที่อยู่เหนือตนเอง แมม้นัอาจจะทรงพลงัเกนิจะต่อสู ้

• ค าถามที่ท าใหเ้รากระตุน้คิด “มนุษยเ์ราควรเลือกทางเดินใด ระหว่างความสุขอนัพึงมีพึง

ไดจ้ากความไม่รู ้(อวิชชา) กบัความรูก้ระจ่างแจง้ในความจริงอนัแสนเจ็บปวดทุกขท์รมาน



ความคดิอืน่ๆที่ไดจ้ากเรื่อง

ความคิดเชิงสญัลกัษณ์ >>> ความคิดในเชิงยอกยอ้น (Irony)

 แสงสว่าง x ความมืด : นครธีปส ์ ไดฉ้ายาว่านครแห่งแสงสว่าง (City of Light)

กลบัปกคลมุดว้ยความมืดมน ทกุขท์รมานจากภยัพบิตั ิชาวเมืองช่วยตวัเองไม่ไดเ้ลย

 ตาดี x ตาบอด : อดีิปุส มีดวงตามองเหน็ แต่กลบัมองไม่เห็นความจริงไดอ้ย่าง

กระจา่งแจง้ แต่เม่ือดวงตามืดบอดกลบัไดรู้ค้วามจรงิ //เฒ่าทิเรเซียสตาบอด กลบัมองเหน็

ทกุสิง่ไดอ้ย่างชดัเจนที่สดุ

 ความรู ้x อวชิชา 

 ความจรงิ x การปิดบงั



ภาษา (Diction)

ภาษาในละครโศกนาฏกรรม จะตอ้งเป็นกวีนิพนธเ์สมอ เพราะเป็นภาษาถ่ายทอด

ความรูส้กึอนัละเมียดละไม สูงสง่ ไดเ้หมาะสมที่สดุ

 ไม่มกีารใชภ้าษาค าพูดของสามญัชน ถอืเป็นภาษาที่ไม่เขา้กบัเรื่องราวและตวัละคร

มคีวามสละสลวย ความงดงามของค าที่เลอืกใชใ้หเ้ขา้กบัความคิดที่ตอ้งการน าเสนอ 

จากภาษาที่งดงามน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นว่า นักเขียนบทรุ่นเก่าๆเป็นผูใ้ชภ้าษาไดอ้ย่าง

เยี่ยมยอด ผูช้มละครสมยัก่อนนั้นตอ้งการไป “ฟังละคร” มากกว่าไป “ดูละคร” 

เพราะความงดงามของภาษา มีผลต่อความสะเทอืนใจของคนดูยิ่งกว่าเหน็เป็นภาพ

อรสิโตเติ้ล กล่าวไวว้่า

“ละครที่ดีนัน้ เพียงไดอ่้าน หรือไดย้นิไดฟ้งั 

โดยไม่ตอ้งชมการแสดง กท็ าใหเ้รารูส้กึหว ัน่ไหวไปได”้ 



 โซโฟคลสี มีความเช่ียวชาญพเิศษในการใชภ้าษาที่แหลมคม มีแงค่ดิในทาง

ยอกยอ้น (Irony)

มบีทสนทนาที่แหลมคม และดูสนุกส าหรบัคนดู ซ่อนนยัที่คนดูจะรูแ้ละเขา้ใจ

ความหมายลกึๆที่แฝงอยู่ ในขณะที่ตวัละครไม่รู ้ท าใหค้นดูรูส้ึกตาม ขณะเดียวกนั 

กรู็ส้กึสงสารความไม่รูข้องตวัละคร >>> เช่น ฉากที่อิดีปุส โตเ้ถียงกบั ทเีรเซียส

ภาษา (Diction)



การใชภ้าษาในบทเพลงคอรสั >>> เป็นความคดิที่สะทอ้น ความเช่ือ และความ

สงสยัในเทพเจา้

ประเพณีการใชต้วัละครอื่นๆ (คนน าสาร) มาเล่าเร่ือง หรอืบรรยายถงึเหตกุารณ์

รุนแรง ที่ไม่ไดเ้กดิบนเวท ี“ตอ้งพูดดว้ยภาษาทีส่ามารถสรา้งภาพใหค้นดูใช ้

จินตนาการคดิตามได”้ หากผูเ้ขียนยิ่งสามารถกระตุน้จนิตนาการผูช้มมาก

เท่าไหร่ กย็ิ่งประสบผลส าเรจ็ 

>>> ดงัเช่นฉาก โยคาสตา แขวนคอตวัเอง และอดีีปสุเอาเข็มกลดัของนางทิ่มตาตวัเอง 

ภาษา (Diction)



 เม่ือละครวิวฒันาการมาจากการรอ้งร าท าเพลง แมว่้าบทบาทและจ านวนของคอรสั 

(Chorus) จะลดลง สวนทางกบัการใหค้วามส าคญักบันักแสดงมากข้ึน แต่การใช ้

คอรสั (Chorus) ก็ไม่เคยหายไปจากละครกรีก และเป็นส่วนหน่ึงของ

รูปแบบละครกรีก 

คอรสัมหีนา้ที ่“เสริม” ทศันะ และ “หยุด” เร่ืองไวช้ ั่วคราว เพื่อวิเคราะห์

วิจารณ์สิง่ที่ก าลงัด าเนินไปในละคร ก่อนที่นักแสดงจะ “พรอ้ม” ส าหรบัการแสดง

ในตอนต่อไป

เพลง (Song)

 เช่ือกนัว่า บทคอรสั (Chorus)

ไม่ได ้พูดด ้วยน ้ า เสียงปกติของการ

สนทนา แต่จะรอ้งเป็นท่วงท านองเพลง 

ประกอบการร่ายร า เขา้กบัจงัหวะดนตรี 

ใชข้ลุ่ยและพิณเป็นหลกั 



แมไ้ม่มีหลกัฐานเกี่ยวกบัดนตรีและการร่ายร า แต่น่าจะเช่ือไดว่้า คอรสั 

(Chorus) จะเคลื่อนไหวในลกัษณะที่วนเป็นวงกลมเป็นส่วนใหญ่ 

พิจารณาจาก รูปทรงตรงกลางโรงละคร “ออร์เคสตรา (Orchestra) 

บางโรงละครเป็นวงกลม หรอื ครึ่งวงกลม

เพลง (Song)



โรงละครไดโอนิซุส (Theatre of Dionysus)

ภาพ (Spectacle)

อยู่ที่หุบเขาใกลเ้นิน อะโครโพลสิ (Acropolis)



ละครจดัแสดงในเวลากลางวนั ใชแ้สงธรรมชาติ เป็นแหลง่แสงอย่างเดียวที่สอ่งสว่าง

นักแสดง แต่งกายดว้ยเสื้อคลุมตวัยาว ตดัเย็บง่ายๆ ผา้ทิ้ งตวัลงมาเป็นจีบทบ       

(ไคทอน Chiton) / สวมรองเทา้สน้สูง (คอเธอร ์นอส Cothurnos) /

สวมเคร่ืองประดบัศรีษะ ตามฐานันดร และลกัษณะของตวัละคร /สวมใส่หนา้กาก 

ที่ขยายใหเ้ห็น บุคลิกและอารมณ์ที่ชดัแจง้เกินจริง  (ช่วยใหน้ักแสดงเปลี่ยนบทบาทได ้

โดยคนดูไม่สบัสน)

ภาพ (Spectacle)



แมใ้นอีดีปุส จะน าเสนอออกมาเป็นภาพ ไม่มีการ

แสดงที่เรียกว่า “แอคชัน่” มากนัก เพราะประเพณี

ของละครกรีก ไม่นิยมเสนอฉากรุนแรง รบฆ่าฟัน

ต่อหนา้ผูช้ม

ดว้ยลกัษณะทางกายภาพของโรงละคร รวมทั้ง

เครื่องแต่งกายที่กรอมพื้นลงมา จึงไม่เอื้ อต่อการ

เคลื่อนไหวมากนัก นอกเหนือจากการเคลื่อนไหว

ของเหลา่คอรสั

องคป์ระกอบภาพที่เด่นชดัมากที่สดุคอื 

ความขดักนั (Contrast) ของภาพที่เราไดเ้ห็น

>>>อีดีปุส เม่ืออยู่ในฐานะที่รุ่งเรืองที่สุด กบัตอนที่

ตอ้งตาบอด ถอืไมเ้ทา้คล าทาง แสนเวทนาแกผู่พ้บเหน็

ภาพ (Spectacle)



Oedipus the King


