
-ACTING-

เอกสารการสอนประกอบรายวิชา 0606111 ศิลปะการละคร 1 : Dramatic Arts 1

อ. สุวภทัร พนัธป์ภพ

ความรูพ้ื้ นฐานดา้นการแสดง



การแสดง 
คืออะไร?



การแสดง คืออะไร?
 การแสดงออก ไม่ใช่พยายามโชว์ (to Express NOT to Perform) 
เป็นการน าความรู้สกึท่ีมีข้างใน แสดงออกมาให้ประจกัษ์ภายนอก ให้เกิดความรู้สกึร่วม
ระหวา่งผู้แสดงกบัผู้แสดง และผู้แสดงกบัผู้ชม 

 การไม่พยายามแสดงอะไร แต่เน้นที่การกระท า (Acting is Doing)
ต้องไมเ่สแสร้ง แกล้งท า และอยูบ่นพืน้ ฐานของความเป็นจริง “การแสดงท่ีดีท่ีสดุคือการ
แสดงท่ีน้อยท่ีสดุ 

 การส่ือสาร (Communicate) 
สื่ออารมณ์ ความรู้สกึ ความคิด ความต้องการ ลกัษณะนิสยัของตวัละคร แตไ่ม่ใช่การ
พยายามแสดงความเป็นตวัละครใดๆออกมา แตใ่ห้เช่ือวา่เราเป็นตวัละครนัน้ ซึง่เกิดจาก
การศกึษา วิเคราะห์การกระท าและการฝึกฝน ทกัษะการแสดง เพ่ือถ่ายทอดความเป็นตวั
ละครนัน้ๆ ออกมา 



การแสดง คืออะไร?
 การเล่นสมมต ิ(Role Play) 
หมายถงึการแสดงของนกัแสดง ในโลกสมมติของละคร ที่ได้รับการฝึกฝนทกัษะต่างๆ 
เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวตา่งๆของตวัละครตามการก ากบัของผู้ก ากบัการแสดง ตระหนกั
ถงึปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ชมท่ีแปรเปลี่ยนไปเร่ือยๆ 

 การน าสิ่งที่ ผู้คนท ากันอยู่เป็นปกตปิระจ าวันโดยไม่รู้ตัว 

มาแสดงท ากันบนเวทโีดยรู้สกึตัวอยู่ 
กลา่วคือการท่ีนกัแสดงน าเร่ืองราวชีวิตของตวัละคร ท่ีนกัเขียนสร้างขึน้ในแตล่ะยคุ แต่
ละสมยั มาถ่ายทอดให้ปรากฏแก่สายตาผู้ชมด้วยความจริง ณ ปัจจบุนั



ความเข้าใจผิดเก่ียวกับการแสดง 

 คิดวา่การแสดงต้องแตกตา่งจากชีวิตจริง   

 คิดวา่ละครเป็นเร่ือง  “ไมจ่ริง”  ต้อง “เสแสร้งแกล้งท า 
(Fake, Pretend)” 

 คิดวา่การแสดงต้อง “ท าทา่” และ “อธิบายความ” 

จนท าให้เกิดการแสดงแบบ “จงใจแสดงเพื่อให้คนดูรู้” 



ตัดสินอย่างไรว่า 
การแสดงของใครยอดเยี่ยม?

ต้องดูว่า...ใคร? 
ที่สามารถถ่ายทอด
ศิลปะการแสดง

ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม 
จนสามารถโน้มน้าวผู้ชม
ให้เกดิความรู้สึกร่วม

ได้ส าเร็จ GHOST



เคร่ืองมือของนักแสดง

ภายนอก

ภายใน

ร่างกาย (BODY)
เสียง (VOICE)

อารมณ์ (EMOTION)
ความคิด (THOUGHT)



อุปกรณ์ภายนอก (เสียง)
 ฝึกการหายใจและการเปล่งเสียง (Voice projection)
ความกังวานของเสียง (Resonance)
ความถูกต้องชัดเจน (Diction-enunciation, Pronunciation)
น า้เสียง (Tone)
ความดงั (Volume)
 จังหวะ ลีลา 
และความหลากหลายในการพดู 
(Variation in speech)



อุปกรณ์ภายใน (อารมณ์ / ความคิด)
ความคิด / จนิตนาการ (Imagination) สร้างอารมณ์
ดงึความทรงจ าจากประสบการณ์ทางอารมณ์ 
(Emotion memory / Memory recall)
 ใช้สมาธิ (Concentration)

The Glass Menageries

Desire under the Elms



สรุป “ภาษา” ที่นักแสดงใช้ในการส่ือสาร

ภาษาพดู (Diction / Language)
 รู้ความหมายของ “ค า” ที่พูด

 รู้เหตุผลของการพูด (พูดเพ่ืออะไร – ต้องการอะไร?)

ภาษากาย (Body Language)

 สีหน้า (Facial Expression)

 เสียง (Voice)

วัจนะภาษา

อวัจนะภาษา



การฝึกฝนทกัษะการแสดง
การใช้ร่างกายในการสื่อความหมาย 

(Body Movement)

ประสาทสัมผัส (Sensory) 

การรับรู้ (Perception)

สมาธิ (Concentration)

จนิตนาการ (Imagination)

ความเช่ือ (Believe / Magic If)
Cat on a Hot Tin Roof



การฝึกฝนทกัษะการแสดง
ท่าใบ้ (Pantomime) 

การถ่ายทอดอารมณ์ (Emotional Expressions)

การฝึกเสียง (Voice Training)

การฝึกด้นสด (Improvisation) 

การฝึกแสดงผ่านบทละคร 

การเข้าถงึตัวละคร (Characterization) 

จังหวะในการแสดง (Tempo / Rhythm)



คุณสมบัตขิองนักแสดงที่ดี
1) ความงดงามของจติใจ รักและเห็นคณุคา่ความงามของศิลปะ ไม่ใช่

ความเดน่ดงัของตวัเอง หากขาดความงดงามของจิตใจ ก็ไม่สามารถ
ถ่ายทอดความงดงามท่ีแท้จริงของศลิปะการแสดงมาสูผู่้ชมได้

2) ความพร้อมของร่างกายและเสียง ต้องหมัน่ฝึกฝนให้อยูใ่นสภาพท่ี
พร้อมน ามาใช้ในการสร้างสรรค์บทบาทการแสดง

3) ความพร้อมของความรู้สึก ต้องสามารถสง่อารมณ์มาจากความรู้สกึท่ี
ลกึซึง้ภายใน ไมเ่สแสร้ง ถ่ายทอดมาสูผู่้ชมได้อยา่งมีศลิปะ

4) ความพร้อมของประสาทสัมผัส  ทัง้ 5 ให้มีความไวและละเอียดอ่อน 
เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อยา่งจริงใจ



คุณสมบัตขิองนักแสดงที่ดี
5) สมาธิ ต้องมีสงูมากจนสามารถรวบรวมความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ไป

ตามความต้องการ (Objective) ของบทบาทอยา่งมีพลงัและมีเป้าหมาย

6) ความสามารถในการสังเกต ต้องเป็นคนช่างสงัเกต อากปักิริยาของ
มนษุย์ ทัง้ภายนอก ภายใน รวมถึงความรู้สกึของตนเองท่ีมีตอ่สิ่งตา่งๆ 
สนใจกบัทกุๆสิง่รอบกาย 

7) ความจ า จดจ าบท อารมณ์ ความรู้สกึ ทกุสิง่ท่ีสงัเกตเห็น ได้ยิน เก็บมา
เป็นประสบการณ์ชีวิต เพื่อใช้เป็นวตัถดุบิสร้างสรรค์อารมณ์ ความรู้สกึ

8) ความเข้าใจ ต้องเข้าใจในชีวิตมนษุย์อยา่งกว้างขวาง เข้าใจตนเอง และ
ผู้ อ่ืน เข้าใจในบทบาทท่ีแสดง และมีความเข้าใจในศลิปะการแสดง

ท าให้ “ตีบทแตก”



9) ความเชื่อ ไม่มีความเช่ือ ก็ไม่สามารถท าให้ผู้ชมเช่ือ หรือคล้อยตามได้

10) วินัยและความตัง้ใจจริง ขยนัหมัน่เพียรท่ีจะพฒันาตนเอง รับผิดชอบ
เอาใจใสห่น้าที่อยา่งสงูสดุ การขาดวินยัของคนเพียงคนเดียว อาจจะ
ท าลายผลรวมของการจดัแสดงละครได้ทัง้หมด

11) รสนิยมที่ด ีปลกูฝังได้จากการศกึษาให้เข้าใจถงึหลกัวิชาการแสดง ต้องหมัน่ดู
ละครที่ดี ร่วมงานกบัละครที่ได้มาตรฐาน อา่นบทละครท่ีมีคณุคา่ แยกแยะได้วา่ 
การแสดงแบบไหนที่มีศิลปะ หรือขาดศิลปะ

12) พรสวรรค์ คณุสมบตัิพิเศษเฉพาะตวัท่ีมีมาแตก่ าเนิด หากมีอยูแ่ล้วแตไ่มห่มัน่
ฝึกฝน ก็จะมีแตด้่อยลงไป และหากหมัน่ฝึกก็จะเป็นนกัแสดงท่ีมีความสมบรูณ์
แบบทกุประการ แตถ่งึแม้จะไมมี่พรสวรรค์ ก็สามารถฝึกฝนและพฒันาได้

คุณสมบัตขิองนักแสดงที่ดี



การแสดงเร่ิมต้นที่ไหน? 

ความต้องการของตวัละคร (Objective)

หาแรงบันดาลใจ (Motivation)  

น าไปสู่การกระท า (Action)  

อารมณ์คือผลพลอยได้

Miss Julie 



การเตรียมตัวก่อนการแสดง
1. การผ่อนคลาย ร่างกายและจติใจ
ต้องรู้จกัวิธีผ่อนคลาย เม่ือเกิดความผ่อนคลายก็จะสามารถเคลื่อนไหวและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองได้ทนัทีทนัใด เกิดความคิดสร้างสรรค์ตอบสนองได้ทนัทว่งที

2. ความเช่ือใจในคู่แสดง และกลุ่ม
เกิดขึน้จากการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน รู้จกัให้แบง่ปัน และตระหนกัถึงความรู้สกึของ
ผู้ อ่ืนเสมอ ความรู้สกึแข่งขนัเป็นสิ่งต้องห้ามส าหรับนกัแสดง พงึระลึกเสมอวา่ น่ีคือการ
ท างานเป็นทีม เพราะละครคือศิลปะร่วม

3. การยอมรับที่จะถูกวพิากษ์วจิารณ์ 
นกัแสดงท่ีฉลาดมกัไมพ่ยายามสนใจค าวิจารณ์ ในแง่สว่นบคุคล และอยา่เสียเวลาไปหา
ค าแก้ตวั เพราะท้ายท่ีสดุแล้วไมมี่ใครสามารถตอบสนองความพอใจของทกุคนได้
โดยเฉพาะเร่ืองอารมณ์ความรู้สกึของผู้ชม 



การเตรียมตัวก่อนการแสดง
4. ทศันคตทิี่ว่าการแสดงที่จริงจังตัง้อยู่บนความสนุก

อยา่เอาจริงเอาจงัจนเกินไป  เพราะจะปิดกัน้จินตนาการ และความเป็น
ศิลปะเพ่ือความบนัเทิง จงท าใจให้สนกุกบัการแสดง 

5. ความอิสระทางร่างกาย ความคิด และความรู้สึก

เตรียมใจและเรียนรู้ท่ีจะให้อิสระกบัทัง้ 3 ด้าน เพ่ือการสร้างสรรค์จินตนาการ
หากไม่เป็นอิสระก็ยากท่ีจะพฒันา ไปสูอ่ารมณ์และความรู้สกึ



อาการเกร็งหรือกลัวเกิดจากอะไร? 
 ความเครียดทางจติใจ 

 ความเครียดทางร่างกาย 

 ความไม่พร้อม ซ้อมไม่พอ 

 สมาธิผิดที่
แก้ไขอย่างไร?

 ออกก าลังกาย warm up 

 ท าสมาธิ 

 ซ้อมอย่างสม ่าเสมอและสุดความสามารถ 

 ผ่อนคลาย และสมาธิที่ละครที่แสดง 



ความแตกต่างของการแสดง
ละครเวท ี– ภาพยนตร์ - โทรทศัน์
ความเหมือน >>>> การแสดงท่ีดีต้องมี ความจริง (Thruth) 

โดยอาศยั ความจริงใจ (Sincerity) ของนกัแสดงใน การแสดงออก(Express)

ความต่าง >>>>
ละครเวที : ไม่มีเทคนิคภาพใดๆมาช่วยขยาย 
นักแสดงจึงต้องใช้พลังเสียง พลังทางการแสดง 
อาศัยความสามารถของนักแสดงล้วนๆในการ
สร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึน้กบัผู้ชม 
ภาพยนตร์ / ละครโทรทัศน์ : มีผู้ก ากบัการ
แสดงและผู้ก ากบัภาพ  เทคนิคภาพ มาช่วยขยาย
ความรู้สกึให้เกิดขึน้บนจอ

M. Butterfly



ความต่าง >>>>
ละครเวท ี: เกิดปฏิกิริยาระหวา่งผู้ชม กบั
นกัแสดง เพราะเป็นการแสดงสด แตล่ะรอบ
จงึแตกตา่งกนั สง่ผลตอ่การแสดงของ
นกัแสดงเสมอ 

ภาพยนตร์ / ละครโทรทศัน์ : มีการบนัทกึ
ไว้บนจอ 2 มิต ิจงึไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ จะ
ฉายก่ีครัง้ก็ยงัเหมือนเดิม ปฏิกิริยาของผู้ชม 
ไม่สง่ผลตอ่การแสดง

ความแตกต่างของการแสดง
ละครเวท ี– ภาพยนตร์ - โทรทศัน์

Les Misérables



ละครเวที : โอกาสท่ีจะได้เห็นการ
แสดงท่ีดีท่ีสุดในแต่ละรอบคงเป็นไป
ไม่ได้ เม่ือเกิดความสดใหม่ทุกครัง้ ไม่
อาจการันตีได้ว่านักแสดงจะแสดงได้
เหมือนกนัทกุรอบ 

ภาพยนตร์ / ละครโทรทศัน์ :
นักแสดงมีโอกาสแก้ตัวแก้แล้วแก้อีก 
จนกว่าจะได้ฉากท่ีดีท่ีสดุ มีเทคนิคตดั
ต่อช่วยให้ดูดีขึน้ไปอีก ไม่ว่าจะชมก่ี
ครัง้ก็ยงัเห็นผลงานเหมือนเดมิ

ความแตกต่างของการแสดง
ละครเวท ี– ภาพยนตร์ - โทรทศัน์

Chicago the Musical



ความต่าง >>>>
ละครเวท ี: สมาธิของนกัแสดง ต้องอยู่
ในบทเป็นเวลานาน ใช้เวลาคอ่ยๆพฒันา
จากจดุเร่ิมต้นขึน้ไปเร่ือยๆ อย่างมี
เหตผุล

ภาพยนตร์ / ละครโทรทศัน์ : การถ่าย
ท าไม่มีความตอ่เน่ือง แตล่ะฉากใช้เวลา
ไม่ก่ีนาที นกัแสดงต้องหดัท่ีจะจดจ า
ความตอ่เน่ืองของการแสดง ฝึกเข้า และ
ออกจากบทท่ีไม่ตอ่เน่ืองกนัในเวลาอนั
น้อยนิด

ความแตกต่างของการแสดง
ละครเวท ี– ภาพยนตร์ - โทรทศัน์

Legally Blonde



- ข้อคดิ -
 จงอย่าแสดง  แต่จงแสดงออก

อย่าพยายามสร้างความประทบัใจ

ทุกวนิาททีี่อยู่บนเวท ีต้องเป็นเร่ืองที่เอาจริงเอาจังเสมอ

 จงรักในงานศลิปะ 

แต่อย่าไปหลงกับภาพของตัวเองในงานศิลปะ 

The End


