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ประวัติละครตะวันตก
-  ช่วงต้นของปี4000ก่อน
คริสตกาล ที่อียิปต์
แต่เป็นการกล่าวอ้าง
ที่ขาดหลักฐานอ้างอิง

-  กรีก2500ปี ก่อน
คริสตกาล ในยุค
คลาสสิค (Calssical	  Period) 
ก่อนศตวรรษที่5 

-  หลักฐานจากสถาปัตกรรม
ที่หลงเหลือ คือ วิหา
รพาร์เธนอน และโรงละคร
ของเทพไดโอนีซุส มี
กรุงเอเธนส์เป็นศนูย์
กลาง

- พัฒนามาจากพิธีกรรม
ทางศาสนา



กรีก
เพลงสวดดิธีแรม
บ์(Dithyramb)ของกลุ่ม
คอรัส (Chorus)
เทศกาลเฉลิมฉลองและ
บวงสรวงเทพเจ้าไดโอนี
ซุส(Dionysus) ซึ่งเป็น
เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่น 
พืชพันธุ์ธัญญาหาร 
ความอุดมสมบูรณ์ และ
ชีวิต

ในพิธีการบวงสรวงจะ
มีการดื่มสุราอย่าง
เมามาย การสรวญเสเฮ
อา จนเกิดความ
รู้สึกเสมือนเป็น
เทพ เยี่ยงไดโอนีซุส
และสามารถร่ายรำ 
ร้องเพลงแสดงออกได้
ถึงความชื่นชมใน
ชีวิต



กรีก

ในราว600ปีก่อน 
ได้เริ่มมีการ
ประพันธ์บทเพลง
สวดเรียกว่า ดิธี
แรมบ์ เป็นครั้ง
แรกโดยให้กลุ่ม
คอรัสขับร้องในการ
บวงสรวงเทพเจ้าไดโอ
นีซุสแทนกลอน
สด(Improvisa8on)ที่
เคยทำมาแต่เดิม

ร้องเพลงที่แต่ง
กันขึ้นมาสดๆ
เพื่อสดุดี
เทพเจ้าไดโอนี
ซุส



The City Dionysia 
เรียกอีกชื่อว่า The	  
Great	  Dionysia	  	  
ในราวเดือนมีนาคม 
เป็นเทศกาลเฉลิม
ฉลองที่ยิ่งใหญ่ที
การจัดแสดงละครถือ
เป็นส่วนสำคัญ
ส่วนหนึ่งของเทศกาล
นี้

 ตามธรรมเนียมละคร
ที่ได้เลือกให้แสดง
ในเทศกาลนี้ต้องมี
การประกวดและการ
แข่งขันและแสดงที่ 
The	  Theatre	  of	  Dionysus	  
มีความสำคัญมาก
ถึงกับให้งดการ
พิพากษาและปล่อย
นักโทษให้มีโอกาส
ได้ร่วมฉลองเทศกาล
นี้ด้วย



The City Dionysia 
- นักเขียนบทต้อง
มีหน้าที่กำกับ 
ฝึกฝนคอรัส ออกแบบ
ฉาก เครื่องแต่งกัน 
ท่าแสดง
- คหบดีรับภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเงิน
เดือนคอรัส คนเป่า
ขลุ่ยซึ่งเป็น
เครื่องดนตรีหลัก
ของการแสดง ค่า
เครื่องแต่งกายและ
ฉาก ดังละครจะสำเร็จ
หรือไม่ต้องขึ้น
อยู่กับกำลังเงิน
ของคหบดีด้วย
- เพื่อให้การตัดสิน
ยุติธรรมรัฐจะ
พิจารณาคัดเลือก
กรรมการมา5คน ด้วย
ความรอบคอบและ
พิถีพิถัน 



The City Dionysia 
การประกวดแบ่งเป็น 3 
ประเภท
1.  ประเภทบทละคร บท

ละครที่ดีที่สุด
จะได้รับการประกาศ
ชื่อและได้รับม
งกฎช่อไอวี่ที่โรง
ละคร

2.  ประเภทนักแสดง
ละคร โศกนาฏกรรม

3.  ประเภทกลุ่มคอรัส

*** ส่วนบทที่ไม่ได้
รับรางวัลนักเขียนบท
มักนำกลับไปแก้ไข 
และนำออกแสดงใน
เทศกาลอื่น ที่
สำคัญน้อยกว่า
เทศกาลนี้



Dithyramb
-  เพลงสวดบูชาใน
เทศกาลบวงสรวง

-  เป็นบทร้อยกรองกล่าว
ถึงประวัติของเทพเจ้า
ไดโอนีซุสใช้
สรรเสริญหน้าแท่น
บูชาพระองค์

- ระยะแรกขับร้องแบบ
กลอนสดพร้อมร่ายรำ
ไปด้วย กลุ่มผู้ขับ
ร้องเรียกว่า คอรัส 
(Chorus)



เธสพิส Thespis
-  เป็นบุคคลสำคัญทางด้าน
ประวัติการละคร

- ให้กำเนิด “นักแสดง”	  
- ส่งบทละครเข้าประกวดใน
เทศกาล The	  City	  Dionysia	  และ
เป็นนักเขียนบทละครคนแรก
ที่ชนะการประกวด

-  เป็นนักแสดงในละครของตน 
จึงเป็นนักแสดงคนแรกของ
โลก



เธสพิส Thespis 
- ชาวกรีกเรียกนักแสดง
ว่า “เธสเพียน 
(Thespian)”	  ซึ่งมีราก
ศัพท์มาจากชื่อของ
เธสพิส
- ต้องการให้มีนัก
แสดงเพื่อสวมบทบาท
วีรบุรุษ หรือเทพเจ้า
ที่กล่าวถึงในบทเพลง
สวดดิธีแรมบ์ และ
เพื่อให้สามารถเจรจา
โต้ตอบระหว่าง นัก
แสดงกับกลุ่มคอรัส
ได้ พัฒนาการของละคร
จึงได้เกิดขึ้น
	  



เอสคิลุส Aeschylus 
-  ต้นคริสศตวรรษ
ที่5 เอสคิลุส ได้
เพิ่มจำนวนนัก
แสดงเป็น 2 คน 
โดยเพิ่มความ
สำคัญไปที่บท
เจรจาโต้ตอบ
ระหว่างตัวละคร
ด้วยกันและ
ระหว่างตัวละคร
กับกลุ่มคอรัส 
ซึ่งเท่ากับ
เป็นการลดความ
สำคัญของกลุ่ม
คอรัสลง 

-  เขียน
ละคร90เรื่อง หลง
เหลือมา
เพียง6เรื่อง



โซโฟคลีส Sophocles
-‐	  ได้รับการยกย่องให้
เป็นนักเขียนบทละครแทร
จิดีที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของกรีก
-  เพิ่มจำนวนนักแสดง
เป็น 3 คน    

-  เกิดเป็นประเพณีนิยม
ที่ให้ในฉากหนึ่งๆมี
การปรากฏตัวของตัว
ละครและมีการเจราจา
โต้ตอบกันได้ไม่
เกิน3ตัวในหนึ่งฉาก  
เพราะนักแสดงหนึ่งคน
สามารถแสดงได้หลาย
บทบาทโดยใช้การ
เปลี่ยนหน้ากากและ
เสื้อผ้า 

-  เขียนบทไว้125เรื่อง 
เหลือตกทอดมา
เพียง7เรื่อง



ยูริพิดิส Euripides
-  มีผลงาน
กว่า90เรื่อง แต่
หลงเหลือ18เรื่อง   
เป็นนักเขียนบท
ละครที่ล้ำยุค
หัวสมัยใหม่และ
แหวกแนวไปจากรูป
แบบเดิมของละคร
แทรจิดี

-  ใช้ละครเป็น
เครื่องมือในการ
วิจารณ์และโจมตี
ข้อบกพร่องของสัม
คม

-  สร้างตัวละครในแง่
จิตวิทยาก่อนที่
จะมีทฤษฎีจิต
วิเคราะห์เป็นเวลา
ร่วมสองพันปี



 
ละครสมัยกรีก 



ละครสมัยกรีก
ละคร
โศกนาฏกรรม
มีรูปแบบค่อน
ข้างตายตัว 
แสดงถึงต้นเค้า
เดิมเกี่ยวกับ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา เนื้อ
เรื่องมาจากเทว
ตำนาน ตำนาน
เกี่ยวกับ
วีรบุรุษ และ
วีรกรรมต่างๆ



ละครสมัยกรีก
แม้ว่าจะมีที่มา
จากแหล่งเดียวกัน 
คือ เทวตำนาน แต่
นักเขียนก็มี
เสรีภาพในการ
แสดงออกได้อย่าง
เต็มที่  “โอเรสทีส”	  
ที่ทั้ง แอสคิลุส 
โซโฟคลีส และยูริ
พิดิส ต่างก็นำมา
เขียน แต่การนำ
เสนอเรื่อง การ
ตีความตลอดจนการ
เสนออุปนิสัยของ
ตัวละครนั้นแตก
ต่างกัน



ละครสมัยกรีก

แอสคิลุส โซโฟคลิส ยูริพิดิส

เป็นคนดีแต่
ถูกบังคับ
ให้สังหาร
มารดาของตน
โดยไม่เต็มใจ

ทำทุกสิ่ง
ให้ถูกต้อง 
หาที่ติไม่
ได้

อ่อนแอ 
อารมณ์ผิด
ปรกติ

ตัวละคร โอ
เรสทิส



คอรัส (Chorus)

กลุ่มนักแสดง หรือหมู่
นักร้อง ใช้นักแสดงชาย
ทั้งหมดสวมหน้ากาก
ระยะแรกมีจำนวน50คน ต่อ
มาลดจำนวนเหลือ12คน และ
เพิ่มเป็น15คน ในยุคสมัย
ของโซโฟคลิส และคงจำนวน
นี้ไว้ตลอด
จำนวนตัวละครหลัก ตอน
ต้นมีเพียง1คน เพิ่ม
เป็น2คนในยุคของแอสคิลุส
และในสมัยของโซโฟคิสนัก
แสดงหลักจึงเพิ่มเป็น3คน



หน้าที่ของคอรัส (Chorus)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง
ของเนื้อเรื่องที่มีความ
จำเป็นในการเข้าใจโครงเรื่อง 
เช่น กล่าวถึงประวัติของ
ครอบครัวที่จะสามารถนำมา
อธิบายการกระทำที่เกิดขึ้น
ในเรื่อง

ตั้งกฎเกณฑ์ในแง่ศีลธรรม 
หรือความรับผิดชอบที่จะนำ
มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
พิจารณาคุณภาพของตัวละคร

ออกความคิดเห็นแนะนำตัวละคร
เอกให้ระมัดระวัง พิจารณาให้
รอบคอบ ไม่บุ่มบ่ามตัดสินใจ
ก่อนจะทำอะไรซึ่งตัวละครเอก
มักจะเพิกเฉย



หน้าที่ของคอรัส (Chorus)
ทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้
ดูในอุดมคติของผู้เขียน
บท คือ มีปฏิกิริยาโต้ตอบ
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ละคร

มักให้ข้อสังเกตด้าน
ปรัชญาและให้บทสรุป
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในละคร

ช่วยให้มีการเคลื่อนไหวบน
เวที และส่งเสริมให้ฉาก
ต่างๆน่าดูมากขึ้นเป็นการ
เพิ่มสีสันบนเวที



สรุปลักษณะเด่นของละคร
กรีก

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับศาสนา นับถือเทพ
ต่างๆ ชาวกรีกโบราณจะมี
การเฉลิมฉลองเทศกาลเพื่อ
บูชาเทวะต่างๆ เช่น การ
เฉลิมฉลองเพื่อบูชา
เทพเจ้าไดโอนีซุสเทพเจ้า
แห่งเหล้าองุ่นและความ
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งการ
แสดงละครเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเฉลิมฉลองเทศกาล
นี้

แสดงเฉพาะในโอกาสพิเศษ 
หลักๆคือการเฉลิมฉลอง
เทพเจ้าไดโอนีซุสใช้เวลา
ปีละ7วัน

เป็นการแข่งขัน บทละคร 
ประเภทนักแสดง ประเภท
กลุ่มคอรัส 



สรุปลักษณะเด่นของละคร
กรีกนักแสดงมีนักแสดงหมู่หรือ

คอรัส นักแสดงทั้งหมดเป็น
ชายซึ่งจะสวมหน้ากาก

ภาษาที่ใช้เป็นร้อยกรอง 
แทรจิดีใช้ภาษาที่ให้
เสียงและมีความหมาย
เคร่งขรึมเพื่อให้สมกับการ
บรรยายเกี่ยวกับวีรบุรุษ
หรือวีรกรรมอันยิ่งใหญ่

คอเมดีใช้ภาษาที่ต่างไป
เพราะมีกำเนิดจากเพลงชาว
บ้านที่มีลักษณะค่อนข้าง
หยาบโลน การแสดงก็คิดขึ้น
เฉพาะหน้าในขณะแสดง
มากกว่าเตรียมท่องบทมา
ก่อนเนื้อหามักเป็นเรื่อง
ปัจจุบันมากกว่าเทวตำนาน
หรือประวัติศาสตร์เหมือ
นแทรจิดี



โรงละครกรีก 





เครื่องแต่งกาย 






