
เอกสารการสอนประกอบรายวิชา 0606208 ศิลปะการละคร 3 : Dramatic Arts 3
อ. สวุภทัร พนัธ์ปภพ



 นอกจากที่ ผู้ก ากับการแสดงจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้น า ในการคัดสรรเลือก
เฟ้นองค์ประกอบต่างๆให้มารวมกันแล้ว สิ่ งที่ส าคัญก็คือ สาร หรือ
ความคิดหลัก ที่ ต้องการจะบอกผู้ชม เพ่ือให้สารนัน้ไปกระตุ้นหรือ
สะท้อนบางสิ่ งในชีวิต เพ่ือให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวติ 

 ผู้ก ากับการแสดงจึงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้และชัดเจนในประเด็นที่
ตนเองต้องการจะพูด เพราะหากผู้ก ากับการแสดงไม่ชัดเจน ทุกๆอย่างที่
เกิดขึน้ในงานก็จะเป็นไปอย่างคลุมเครือ เปรียบเหมือนคนกุมบังเหียน     
ที่ไร้ทศิทาง



1. เนือ้เร่ือง มีเนือ้หาสาระน่าสนใจ มีการผูก Plot ที่น่าตดิตาม มีปมขัดแย้ง
ที่น่าตื่นเต้น เร้าอารมณ์ (dramatic)

2. ตัวละครเอก และตัวขัดแย้ง มีมิติที่ซับซ้อน น่าศึกษา สะท้อนความ
จริงของมนุษย์

3. มีแนวคิดหลัก (theme) และแนวคดิที่เป็นสากล เป็นสัจธรรม มีคุณค่า

4. เหมาะสมกับโอกาสที่จะแสดง วัยวุฒ ิและพืน้ฐานของผู้ชม

5. เหมาะสมกับสถานที่ เวททีี่จัดแสดง
6. บทละครเป็นแนว /สไตล์ (Styles) ที่น่าสนใจ หรืออยู่ในความถนัด

ของผู้ก ากับการแสดง



การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเตมิ เท่าที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือท าความรู้จัก
กับบทละครให้มากยิ่งขึน้
1) ประวัตศิาสตร์ (Historical)
2) สังคม (Sociological)
3) สิ่งแวดล้อม (Environmental) 
4) ชีวประวัต ิ(Biographical) ของผู้แต่ง /ตัวละครที่อ้างองิจากบุคคลจริงๆ
5) จติวทิยา (Psychological) 
6) ข้อมูลเก่ียวกับละคร (Theatrical) เคยถูกท าเป็นละครมาก่อนหรือไม่ เม่ือไหร่ 

อย่างไร / ถูกพดูถงึอย่างไร



 วิเคราะห์หาแก่นเร่ือง (Theme) และแนวคิดหลัก (Message)
ว่าตรงกับที่ตนเช่ือหรือต้องการจะส่ือสารหรือไม่ พัฒนามาได้อย่างไร  
เหน็ได้จากตัวละครใดเป็นหลัก การกระท า (action) ใดเป็นหลัก 

 วิเคราะห์ศึกษาตัวละคร (Characterization) การกระท า การ
ตัดสินใจ เหตุผลเบือ้งหลังการกระท า ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน  และ
ต่อเร่ือง

 ศึกษาโครงเร่ือง (Plot) ละครเร่ิมต้น พัฒนาปัญหา จนถึงจุดวิกฤต ิ
จุดสูงสุด และจุดคล่ีคลายได้อย่างไร 

 ค้นหาน า้เสียงของละครเร่ืองนี ้เป็นเชิงถาม หรือสอน หรือบอก 
หรือเหน็บแนม หรือกระตุ้นให้คิด หรือให้ปลงในเร่ืองใด อย่างไร 



 ความคดิในละครเป็นการตอบค าถามว่า “นิทานเร่ืองนีส้อนให้รู้ว่า...” 
สุดท้ายเม่ือผู้ชมชมละครเร่ืองนีจ้บ เขาต้องได้รับบทเรียนอะไรกลับไป หรือ
ส่วนใดช่วงใดของละครเร่ืองนีก้ระตุ้นให้คนดูได้น าไปคดิต่อหรือน าไป
วเิคราะห์พจิารณาตัวเองและคนรอบข้าง 

 โดยปกตผู้ิเขียนจะแทรกค าพูดหรือเหตุการณ์ที่สะท้อน “แก่นของเร่ือง”
เอาไว้เราต้องหาสิ่งเหล่านัน้ในบทละครให้เจอ และช่วยขยายความให้คนดู
ค่อยๆเหน็ความคดิในเร่ือง เพ่ือให้คนดูได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราและสรุป
ความคดิในตอนท้ายได้ในที่สุด



ความคดิหลัก (Message) คือ เร่ือง/ข้อความ ที่ ผู้ก ากับการแสดงอยากจะพูด 
ต้องการส่ือสารกับผู้ชม เป็นข้อความเสียงส่วนตัวของผู้ก ากับ

สามารถสังเคราะห์ได้จาก การกระท า (Action) ของตัวละคร 
กล่าวคือ ... อะไรคือเป้าหมาย (Objective) ความต้องการสูงสุดของตวัละคร  

แล้วตัวละครมีพฤตกิรรมหรือการกระท าอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ 

แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวละครแสดงออกมานัน้ มันมีความเกี่ยวเน่ืองเป็นเหตุเป็นผล
เชื่อมโยงกันอย่างไร และสอดคล้องกับความคิดหลักหรือไม่ 

ความต้องการ การกระท า เป้าหมาย
ความต้องการ การกระท า1 ความขัดแย้ง การกระท า2 เป้าหมาย



 ปัญหาของผู้ก ากับการแสดงส่วนใหญ่ คือ แม้จะรู้ว่าแก่นความคิด 
(Theme) ของเร่ืองคืออะไร แต่ก็ไม่สามารถที่จะส่ือสารออกมาได้อย่าง
ชัดเจน มักจะไปให้ความส าคัญกับบทพูด การแสดงออกของนักแสดง
หรือองค์ประกอบภายนอกมากกว่า 

 แต่เม่ือเราจับแกนความคิดหลัก (message) ได้แล้ว ก็จะเป็นการง่ายใน
การก าหนดทิศทางในการก ากับการแสดง ง่ายต่อการส่ือสารกับทีมงาน
ฝ่ายต่างๆ รวมทัง้การส่ือสารไปยัง ผู้ชมได้อย่างชัดเจนและตรงตาม
เป้าหมายที่ผู้ก ากับการแสดงต้องการ

 แม้ว่าศิลปินจะมีอสิรภาพในการตีความหมายงานศลิปะด้วยภาษาส่วนตัว
ของตัวเอง และบทละครที่ดีก็มักมีแก่นเร่ืองที่กินความหมายครอบคลุม
ลึกซึง้ แต่ผู้ก ากับต้องไม่หลงประเดน็ ทุกอย่างบนเวทีต้องเป็นเหตุเป็นผล 
เป็นเอกภาพและมุ่งสู่ความคดิหลักของเร่ืองทัง้สิน้



 ตวัละครหลกั /ตวัเอก (Protagonist)

 ตวัละครปะทะ /คู่กรณี (Antagonist)

ลกัษณะนิสยั 

 ตวัละครแบบกลม (Well Rounded Character)

มีความซบัซอ้น มีความเป็นมนุษย ์มีท ัง้ดา้นดีและดา้นไม่ดี

 ตวัละครแบบแบน (Typed /Flat Character)

ไม่ซบัซอ้น มองเหน็ดา้นเดียว ดีมาก หรอืชัว่รา้ยมาก

บทบาทหรอืบคุลกิภาพ

 ตวัละครแบบตายตวั (Static Character) 

มีบคุลกิ และนิสยัคงที่ไม่มีเปลี่ยนตลอดทัง้เรื่องต ัง้แต่ตน้นนนบ 

 ตวัละครแบบมีพฒันาการ (Dynamic Character)

ปรบัเปลีย่นนิสยั และทศันคตไิปตามประสบการณ์หรอืสภาพนติในได้

วเิคราะหค์วามเป็นตวัละคร 

(Characterization)

1. ลกัษณะทางกายภาพ  

2. ลกัษณะทางนติวทิยา  

3. ภมิูหลงั  

วเิคราะหไ์ดน้ากอะไรบา้ง?

1. ค าบรรยายของนกัเขียน

2. ค าพูดของตวัละครตวันั้น

3. ค าพูดของตวัละครตวัอืน่

4. การกระท าของตวัละคร

“ ต ัว ล ะ ค รหล ัก  แ ล ะ ตัว ล ะ ค รป ะ ท ะ  

จ ะ ส ะ ท ้อ น โ ค ร ง เ ร่ื อ ง แ ล ะ ส า ร ะ ส า ค ัญ ข อ ง เ ร่ื อ ง ไ ด ้ชัด เ จ น ที่ สุ ด "



 ลักษณะทางกายภาพ คือรูปภายนอกของตัวละคร ท่าทาง การยืน เดนิ น่ัง
สวย หล่อ พกิาร สีผิว ผมหยกิ นิสัยที่ชอบท าประจ า การพดู น า้เสียง การแต่ง
กาย มารยาท

 ลักษณะทางจติวทิยา  คือลักษณะภายใน สตปัิญญา ความเชื่อ สุขภาพจติ 
อารมณ์ ความคดิสร้างสรรค์ เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตส่งผลต่อจิตใจ มุมมอง 
ความคดิ และทศันคติ

 ภูมหิลังของตัวละคร (Background) พืน้ฐานครอบครัว ชีวติวัยเดก็ การศึกษา 
เพื่อนฝูง สภาพการสมรส อาชีพ งานอดเิรก รสนิยมส่วนตัว

 อะไรคือความต้องการสูงสุดของตัวละคร (Super Objective)

 อะไรคืออุปสรรคของตัวละคร (Obstacle) เช่น สภาวะทางครอบครัว เงื่อนไข
ทางวัฒนธรรม ความเช่ือ สภาพการเงนิ การกระท าของตัวละครอีกตัวหน่ึง)

 ตัวละครนีเ้อาชนะอุปสรรคโดยใช้กลยุทธ์ (Tactic) ใดบ้าง



Climax
นุดสูงสดุทางอารมณ์ /นุดแตกหกั

Exposition

การปูเรื่อง ตวัละคร

Falling Action

นุดคลี่คลาย /แกป้ม

Resolution
บทสรุปของเรื่องราว

Beginning

Conflict
ความขดัแยง้

Middle End

Crisis
นุดวกิฤติ



ลักษณะวธีิการของการส่ือสารความคิดของละครเร่ืองน้ี

เป็นเชิงถาม / สอน /บอก / เหน็บแนม / กระตุ้นให้คิด / ให้ปลง

ในเร่ืองใด? อย่างไร?



ช่วง (Beat) และเส้นต่อเน่ืองของการกระท า (Through Line of Action)

คือการตีความหมาย ค าพูด และค าบรรยายในบทละครให้เป็น 
การกระท าของตัวละคร ซึ่งเป็นจริงและเข้าใจได้ รู้สกึได้ทัง้กับนักแสดงและผู้ชม

ต้องหา “ความหมายโดยตรง (Directly)” และ “ความหมายโดยนัย (Subtext)” 

ละครเร่ืองหน่ึงอาจแบ่งเป็นองก์ (Act) แต่ละองก์แบ่งเป็นฉาก (Scene) 
และในหน่ึงฉากก็อาจย่อยเป็นช่วง (Beat) เล็กๆได้อีก 

 แบ่งตามการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ที่ด าเนินตามความต้องการของตัว
ละครเป็นหลัก 

 แบ่งตามการเข้าออกของตัวละคร 



ช่วง (Beat) และเส้นต่อเน่ืองของการกระท า (Through Line of Action)

 ในช่วง Beat เล็กๆนัน้ ตัวละครหลัก ก็จะมีความต้องการเฉพาะช่วง (Beat 
objective) ซึ่งเมื่อกระท าจนความต้องการนัน้ส าเร็จ ความต้องการใหม่ก็จะเกิดขึน้ 
มีการกระท าใหม่เกดิขึน้ หรือถ้ากระท านัน้ไม่ส าเร็จกจ็ะเปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนการ
กระท า จนเกดิช่วงใหม่ขึน้เช่นกัน 

 ต้องมีความต่อเน่ืองเป็นเหตุเป็นผลกันเรียงร้อยกันเป็นความต้องการของฉาก
(Scene Objective) เป็นเส้นต่อเน่ืองของการกระท า เป็นเส้นตรงต่อเดียวกันไป
ตลอดทัง้เร่ือง

การกระท า2การกระท า1 การกระท า4การกระท า3 การกระท า5

เส้นต่อเน่ืองของการกระท า

แล้วสุดท้ายผู้ก ากับการแสดงสามารถท าให้เส้นต่อเน่ืองของการกระท าที่
ตนตคีวามไว้น้ัน ออกมาได้อย่างมีความชัดเจนหรือไม่ แล้วเส้นตรงน้ีมัน

ไปสนับสนุนความคดิหลักของเร่ืองหรือไม่ อย่างไร



ละครเร่ืองเดียวกัน ผู้ก ากับการแสดงแต่ละคนกอ็าจมองเหน็ต่างกัน แล้วแต่
การตีความ แต่ไม่ว่าจะ Style ไหน กต้็องส่ือสารให้ตรงกับความคดิหลักของเร่ือง

แนวเหมือนจริง (Representational) คือ ให้ภาพชีวติความเป็นจริงสะท้อนชีวติ
ในสังคม ออกมาเป็นเร่ืองราว ดังค ากล่าวที่ว่า "ละครคือชีวติ“

แนวไม่เหมือนจริง (Presentational) คือ ให้ภาพของการแสดงหลุดออกไปจาก
ชีวติประจ าวัน ผู้ดูจะเกดิความรู้สึกว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ชีวติจริง

 ฉาก (Scene Design)
 แสง (Lighting Design)
 เสือ้ผ้า (Costume Design)
 เสียง / เพลง (Sound / Music)


