
- กระบวนการซอ้มละคร 



การคดัเลือกผูแ้สดง

1. การรบัสมคัรผูแ้สดง (Open Audition หรือ Tryout)

2. การคดัเลือกผูแ้สดง มี 3 วิธี 
 สมัภาษณต์วัตอ่ตวั (Personal-interview Method)
 วิธีแสดงสด (Improvise Approach)
 วิธีคดัเลือกแบบเปิด (Open Audition)



การก าหนดตวัผูแ้สดง (Casting)

 พิจารณาจากคณุสมบตัขิองนกัแสดงดงัตอ่ไปน้ี 

1. รูปรา่งลกัษณะโดยทัว่ไป และลกัษณะพิเศษ (ถา้มี)

2. วยั 

3. เพศ 

4. คุณภาพของเสียงและการพูด (Diction)
5. ลกัษณะการเคลื่อนไหว (Sense of movement) และจงัหวะ 

(Rhythm)
6. การพฒันาของความรูส้ึกและอารมณ์

นกัแสดงตอ้งสามารถ รูส้ึกเช่ือมโยง และ ยอมเช่ือ เง่ือนไขของตวัละคร 

มากกว่าจะออกมาวิเคราะหต์วัละครในฐานะบุคคลท่ีสาม



ขั้นตอนการซอ้มละคร

1. Read ing Rehearsa ls

2. B lock ing  Rehearsa ls

3. Characte r i za t ion  and Mot i va t ion  Rehearsa ls

4. Bus iness  Rehearsa ls

5 . Memory  Rehearsa ls

6. Runn ing Rehearsa ls

7. Po l i sh ing  Rehearsa ls

8. Techn ica l  Rehearsa ls

9. Dress  Rehearsa ls



Reading Rehearsals

 คือ การอ่านบทพร้อมกันของนักแสดง
(First Reading)

 นกัแสดงนัง่ล้อมวงกนัพร้อม   มีบทละครอยู่
ในมือ อา่นออกเสียงบทสนทนาตามบทของ
นกัแสดงแตล่ะคน

 ผู้ก ากบัการดแูละการออกเสียงและการ
ตีความบท  ให้ทกุคนเข้าใจบทมากขึน้
ตามที่ผู้ก ากบัการแสดงต้องการ     

 ผู้ก ากบัการแสดงอาจตัง้ค าถามตา่งๆเพื่อ
เสริมความเข้าใจแก่นเร่ืองและการตีความ
ในตวับทละครให้มากขึน้



Blocking Rehearsals

คือ การซ้อมที่ต้องใช้พืน้ที่ที่มีขนาดเท่ากับเวทจีริง

 เร่ิมท าเม่ือนกัแสดงเร่ิม “รู้สกึ” ถงึเงื่อนไขตวัละคร มี “การกระท าแล้ว”
 ใช้เทปผ้าท าเคร่ืองหมายบอกขอบเขตของฉาก ท่ีตัง้ของฉาก และอปุกรณ์

ประกอบฉากตามจดุตา่งๆ รวมประตหูรือชอ่งทางเข้าออกของนกัแสดง
ด้วย 

 ผู้ก ากบัการแสดงจะเป็นคนก าหนด ทศิทางการเคล่ือนที ่ (Blocking) 
ของนกัแสดง 

 บนัทกึต าแหน่งตา่งๆลงบนสมดุ
 ควรจดจ าได้หมดก่อนการแสดงจริงอยา่งน้อย 2 สปัดาห์



Blocking Rehearsals



Blocking คือ การจัดการการเคลื่อนไหวทางกายภาพของ
นักแสดงบนเวท ีจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง

ใหม้องเห็นความสวยงาม

 สอดคลอ้งกบัเหตผุลของตวัละคร



Characterization 

and Motivation Rehearsals

 คือ การซอ้มเพื่อพฒันาอารมณค์วามรูส้ึกของตวัละคร เขา้ใจใน

ตวัละคร ความสมัพนัธข์องตวัละคร

 หาแรงจูงใจ เหตผุลของการกระท าของตวัละคร

 จงัหวะการเคล่ือนไหว มีพลงั มีความหมาย  

 ใหนั้กแสดงสามารถแสดงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ



Business rehearsals

 คือ การซอ้มรายละเอียด กิจธุระของตวั

ละคร เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจและช่วยใน

การจดจ าของนักแสดง 

 ผูก้ ากบัการแสดงจะวางแผน Business

ไวล่้วงหน้าแลว้  

 หรือใหนั้กแสดงคิดเองโดยตอ้งออกมาจากแรง

บนัดาลใจและบุคลิกลกัษณะนิสยัของตวัละคร 

 จากน้ันเร่ิมมีการใชอุ้ปกรณป์ระกอบการแสดง 

(Props)



Memory Rehearsals

 ท่องจ าเฉพาะตวับทอยา่งเดียว 

 หาความหมายของแต่ละประโยค

แลว้จึงท่องจ า

 ท่องจ าโดยอาศยั Business หรือ 

Blocking เขา้ช่วย

 หรือเทคนิคอื่นๆเฉพาะบุคคล

คือ การซอ้มเพื่อท่องจ  าบทและการด าเนินเรื่อง ท าไดห้ลายวิธี



Running Rehearsals

 คือ การซอ้มทัง้เรือ่งเรยีงฉากตอ่ฉาก โดยไม่มีการขดัจงัหวะ

 มีการจบัเวลาในการแสดงแต่ละฉาก 

 มีจุดมุง่หมายเพื่อใหนั้กแสดงทราบเหตุการณต่์างๆท่ีเกิดขึ้ นทั้งหมด 

 ท่ีส าคญัคือท าใหท้ราบจงัหวะ ในการแสดงท่ีเหมาะสมต่อแต่ละช่วงของการ

แสดง (ซอ้มพรอ้มดนตรี หรือ เสียงพิเศษ Sound effect)

 ผูแ้สดงเขา้ถึงบทบาทและอารมณข์องตวัละคร ตลอดทั้งเร่ือง (in character)

 การแสดงของทุกคนกระชบั ประสานเป็นหน่ึงเดียวกนั มีเอกภาพ

 เมื่อซอ้มจนจบเร่ืองแลว้ผูก้ ากบัการแสดงจะใหค้ าแนะน าตามท่ีไดจ้ด

ขอ้บกพร่องไว ้



Polishing rehearsals

 คือ การซอ้มในฉาก อปุกรณก์าร

แสดง และสภาพแวดลอ้มจริง

 อาจจะมีการทดลองสวมเส้ือผา้ท่ีใช ้

จริงดว้ยเพื่อใหเ้กิดความเคยชิน

 ผูก้ ากบัการแสดงจะทดสอบมุมมอง

ของผูช้มจากท่ีนัง่ต่างๆในโรงละคร 

ดรูายละเอียดปลีกยอ่ยในการแสดง 

 แลว้ขดัเกลาเพื่อใหเ้กิดความมชีีวติ

และน่าสนใจมากขึ้ น



Technical rehearsals

 คือ เป็นการ ซ้อมคิวต่างๆเฉพาะฝ่ายเทคนิค
โดยไม่จ าเป็นต้องมีนักแสดงร่วมอยู่ด้วย 
 คิวการเปลี่ยนฉาก / เสือ้ผ้า
 คิวไฟ / ปรับระดบัความสวา่ง 
 คิวเสียง / ปรับระดบัความดงั 
 เรียกอีกอยา่งวา่ Dry Tech



Dress rehearsals

 คือ การซ้อมใหญ่ เหมือนจริงทุกประการ

 ทกุฝ่ายจะต้องมีความพร้อมและสมบรูณ์เกือบร้อยเปอร์เซน็ต์ 

 เมื่อสิน้สดุการซ้อมใหญ่ผู้ก ากบัการแสดงจะให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 

 มีการจดั Production Meeting เป็นครัง้สดุท้าย

ก่อนที่การแสดงจริงจะเร่ิมขึน้



Finale / Curtain Call 



สรุปขั้นตอนการซอ้มละคร

ซอ้มอา่นบท / ตีความ

(reading)

ซอ้มลงต าแหน่งการเคล่ือนท่ีของตวัละคร (blocking)

ซอ้มลงรายละเอียดปลีกยอ่ยของการกระท า (business)

ซอ้มจ าบทใหแ้ม่นย า (memory)

ซอ้มความเขา้ใจในตวัละคร หาแรงจงูใจและเหตุผลของทุกการกระท า

(Characterization & Motivation)



ซอ้มขดัเกลาแกไ้ขสุดทา้ย (Polishing)

ซอ้มเช่ือมทุกฉาก (Run Through)

ซอ้มใหญ่ / ซอ้มเทคนิค (Technical Run-Through)

ซอ้มเหมือนจริง (Dress rehearsals)

สรุปขั้นตอนการซอ้มละคร



Director’s Workbook

1) การวิเคราะหต์คีวามท่ีผูก้  ากบัท าไวโ้ดยละเอียด => ความคิดหลกั
2) การวิเคราะหต์วัละครหลกั ความตอ้งการ การกระท า ความขดัแยง้

3) ขอ้มูลตา่งๆ ทั้งเอกสารและรูปภาพเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของตวัละคร 

สงัคม วฒันธรรม ท่ีมีส่วนช่วยในการเขา้ถึงตวัละคร

4) ภาพแบบรา่งของฉาก เวที เส้ือผา้ การแตง่หนา้

5) บทละคร พรอ้มการตคีวามสั้นๆ + Floor Plan + 
Blocking

6) บนัทึกการซอ้มในแตล่ะครั้ง > สิ่งท่ีไดค้น้พบรว่มกบันกัแสดง 
แนวทางพฒันาการแสดง ปัญหา และแนวทางการแกไ้ข



ความจริง (TRUTH)

 ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหล้ะครเป็นงานสรา้งสรรคท่ี์มีศิลปะ ก็คือ ความจริง (TRUTH) และความจริงใจ 

(SINCERITY) ในการน าเสนอ (PRESENTATION) หรือแสดงออก 

(EXPRESSION) ซ่ึงความจริงอนัน้ัน

ความจริง (TRUTH)ในละครท่ีผูก้ ากบัการแสดงตอ้งหาใหพ้บและท าความเขา้ใจอยา่งถ่องแทก้่อนลงมือ
ก ากบัการแสดง ก็คือ สจัธรรมของผูป้ระพนัธ์ หรือ ความจริงท่ีละครเร่ืองน้ันตอ้งการส่ือสารกบัผูช้ม

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคสงูสุดต่อการพฒันาต่อการพฒันาการของการแสดงท่ีเป็นศิลปะและเป็นมูลเหตุส าคญัของ

ปัญหาอ่ืนๆท่ีติดตามมาก็คือ ความเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัความจริง (TRUTH) ในการแสดง ไดแ้ก่
- ความเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัความหมายของค าวา่ “การแสดง” วา่เป็นการเสแสรง้ป้ันแต่งกิริยาข้ึนโดยปราศจาก 

“ความจริง” ใดๆ



- ความเขา้ใจผิดท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือวา่ เมื่อเป็น “ละคร” แลว้ ไมจ่ะเป็นตอ้ง “จริง” หรือ “เป็นตวัละคร” 

แลว้ตอ้ง “ไมจ่ริง” ซ่ึงน าไปสู่การยอมรบัการแสดงท่ีมีลกัษณะ “เสแสรง้แกลง้ท า” ในวงกวา้ง ท าใหย้ากต่อการ

แกไ้ข



ปัญหาของการแสดงท่ีมกัพบ

 มีหลกัปฎิบตัท่ีมกัใชก้นัอยา่งแพร่หลาย (COMMON PRACTICE) และไดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัหน่ึงวา่ถกูตอ้ง แต่แทจ้ริงกลบัเป็นส่ิงท่ีท าใหนั้กแสดง “หลงทาง” อาจเรียกไดว้า่ “สมาธิผิดท่ี” และ

น าไปสู่ปัญหาของการแสดง ไดแ้ก่



- การเร่ิมตน้ท่ีอารมณค์วามรูสึ้ก โดยนักแสดงพยายาม “สรา้ง” (BUILD) อารมณไ์วล่้วงหน้า หรือผู้
ก ากบัสัง่ใหนั้กแสดง “สรา้ง” (BUILD) อารมณ ์มกัท าใหนั้กแสดง “หลงทาง” และน าไปสู่ “การ
แสดงท่ีใชอ้ารมณเ์กินขอบเขต” (EMOTIONALISM) จนถึงขั้นท่ีนักแสดงควบคุมอารมณ์
ตวัเองไม่ได้ (HYSTERICAL ACTING) ซ่ึงเป็นการท าลาย “ศิลปะ” ของการแสดงอยา่
ส้ินเชิง



- ความตั้งใจท่ีจะแสดงใหเ้ห็น “ลกัษณะนิสยั" (CHARACTER) ของตวัละครซ่ึงน าไปสู่การ
แสดงอยา่ง “จงใจ”แทนการแสดงอยา่ง “จริงใจ”



- วธีิการ (APPROCH) ท่ีผิดพลาดของผูก้ ากบัการแสดงท่ีบอกใหนั้กแสดง “เปล่ียน” จากตวัเอง
ไปเป็นตวัละครในเร่ือง มกัน าไปสู่ปัญหา “สตูรส าเร็จรปู” ท่ีขาด “ความจริง” ทางศิลปะการละคร



- นักแสดงท่ีสมาธิกบั “ความพยายามแสดงใหดี้” เป็นการสมาธิผิดท่ี ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาของการแสดง



 - ความสบัสนระหวา่งความหมายของค าวา่ ความจริง (TRUTH) กบั ความเป็นจริง(REALITY)ซ่ึง
น าไปสู่ความเขา้ใจผิดท่ีวา่ ละครท่ีมี ความจริง (TRUTH) จะตอ้งเป็นละครท่ีเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบั ความ
เป็นจริง(REALITY) ของชีวติในแนว สจัจนิยม (REALISM) และธรรมชาตินิยม 
(NATURALISM) เท่าน้ัน ส่วนละครประเภทอ่ืนๆ หรือแนวอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ละครสมยัใหมท่ี่
เสนอในแนวท่ีเรียกโดยรวมวา่ “แนวต่อตา้นสจัจนิยมและธรรมชาติ (ANTI-REALISM AND 
NATURALISM) น้ัน ไมจ่ าเป็นตอ้งมี หรือไมค่วรมี ความจริง (TRUTH)ซ่ึงความเขา้ใจผิดดงักล่าว
น าไปสู่การเสนอละคร “จงใจ”แสดงแนวต่างๆ โดยมุง่เน้นท่ีรปูแบบ (FORM)มากกวา่เน้ือหา 
(CONTENT) เป็นผลใหก้ารแสดงขาดความจริงใจ (SINCERITY) และขาดศิลปะในแง่ของการ

ละคร



- การเขา้ใจผิดวา่ “การแสดงเป็นธรรมชาติอยา่งจอมปลอม” (FAKED NATURALISM) คือการ
ให ้ความจริง (TRUTH) แก่บทบาทการแสดง ซ่ึงน าไปสู่การแสดงท่ี “จงใจ”เสนอความเป็นธรรมชาติโดย
ปราศจาก “ความจริงภายใน” (INNER REALISM) ท าใหข้าดศิลปะของการแสดงอยา่สิ้ นเชิง



- ความเขา้ใจผิดท่ีวา่“การลอกเลียนธรรมชาติอยา่งละเอียดลออทุกกระเบียด

น้ิว”(PHOTOGRAPHIC COPYING) กบั ความจริง(TRUTH) ในละครเป็นส่ิงเดียวกนั 
ท าใหท้ั้งผูก้ ากบัการแสดง และนักแสดงมุง่เน้นรายละเอียดปลีกยอ่ยจนกระทัง่บดบงั ความจริง(TRUTH) 
ท่ีละครเร่ืองน้ันตอ้งการเสนอ


