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1) เป็นขัน้ตอนเบื้องตน้ที่ผูเ้รียนดา้นศิลปะการแสดงตอ้งศึกษา เพราะก่อนที่จะเขา้ใจโลกของการ

ละครอย่างถ่องแทน้ั้น ผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจบทละครซ่ึงเป็นวตัถดิุบที่ใชบ้นัทึกเรื่องราว

ของละครเรื่องนั้นๆเอาไว ้

2) บทละครเรื่องหน่ึงสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรม ความคิดโลกทศัน์ ตลอดจนชีวทศัน์ของ

นักเขียนที่มีต่อระบบสงัคมที่นักเขียนผูน้ั้นด ารงอยู่  และยงัเป็นแหล่งขอ้มูลในการเล่าเรื่องราว

ที่จะปรากฏบนเวท ีเม่ือน าไปใชส้รา้งสรรคผ์ลงานศิลปะการแสดงอกีดว้ย 

3) เพื่อสรา้งความเขา้ใจในองคป์ระกอบของละคร เรยีนรูว้ิธีการเขา้ถงึวรรณกรรมการละครที่มีขนบ

และรูปแบบการเขียนตามยุคสมยัต่างๆ เป็นเอกลกัษณ์ที่ต่างจากงานเขียนประเภทอืน่ๆ

4) เม่ือมีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัการศึกษาบทละครอย่างลึกซ้ึง มีทกัษะในการวิเคราะหส์งัเคราะห์

และอธิบายคณุค่าของงานบทละครไดอ้ย่างเขา้ใจถ่องแท ้กจ็ะสามารถน าผลการวิเคราะหต์ีความ

ไปสรา้งสรรคศิ์ลปะการแสดงที่มีคณุภาพได ้



“บทละคร” คืองานประพนัธท์ี่สรา้งสรรคข้ึ์นมีรูปแบบและโครงสรา้งที่เป็น
เอกลกัษณ์แตกต่างจากงานเขียนอืน่ๆ ไม่ไดเ้ขียนข้ึนเพื่ออา่นแต่มีจุดประสงคเ์พื่อ 

“จดัแสดงบนเวที” และเสนอ “เรื่องราว” (Story) ที่ประกอบไปดว้ย

เหตุการณ์ที่ต่อเน่ืองกนัท าใหเ้ห็น “การกระท า” (Action) บุคลิก และ

พฤติกรรมของตวัละครที่เป็นล าดบัต ัง้แต่ตน้จนจบ อาจสื่อสาร ขอ้คิดหรือสาระ 

(Message) ตามความตอ้งการของผูป้ระพนัธไ์ปสูผู่ช้มดว้ย 

 บทละครจะตอ้งเสนอเรื่องราวออกมาในรูปของ “การกระท า” ไม่ใช่การบรรยาย

 ผูอ้า่นจะตอ้งใชจ้นิตนาการ ใหเ้หน็ภาพสิ่งที่เกดิข้ึนตรงหนา้ เสมือนว่าก าลงั

ไปนัง่ชมการแสดงละครเวทเีรื่องนั้นๆอยู่ >>>เขียนเพือ่แสดงไม่ใช่เพือ่อา่น<<<<



Conflict is the Heart of all Drama!

“Without Conflict there is no Action; 

Without Action there is no Character; 

Without Character there is no Story”

 “การกระท า” ในละครมีจุดมุ่งหมายเพือ่บอกเลา่เรื่องราวของละคร

 “การกระท า” ในละครจะด าเนินไปอย่างเรื่อยเป่ือย โดยไม่มีจุดมุ่งหมายปลายทางไม่ได ้

 “การกระท า” ในละครจะตอ้งมีรากฐานมาจากความขดัแยง้

 ความขดัแยง้น้ีท าให ้“ตวัละคร” ตอ้งพยายามหาทางแกไ้ข หรือฝ่าฟันอุปสรรคที่เขา้มา

ขวางทาง หรืออาจจะตอ้งเลือกทางเดินใหม่ ซึ่งมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของตวัละครไปจาก

ตอนเริ่มเรื่อง!

 ถา้ปราศจาก “ความขดัแยง้” เรื่องราวของละครกจ็ะไม่เกดิข้ึน



 บทละครคือศิลปะแห่งการเลือกเฟ้น (Art of Selection) การเลือกสรรสิ่งต่างๆ        

มาน าเสนอโดยค านึงถึงขอ้จ ากดัของเวลา  เลือกสรรองคป์ระกอบต่างๆมาไวด้ว้ยก ันอย่าง  

ลงตวั มีความหมาย และมีคณุค่าต่อสายตาผูช้ม

 ผูเ้ขียนบทละครที่ ดี จะตอ้งรูจ้กัท าใหเ้รื่องมี “เอกภาพ” (Unity) ดว้ยการตดัสินใจให ้

แน่นอนว่า “จุดมุ่งหมายของละครที่จะเขียนคืออะไร ใครเป็นตวัเอก มีความสมัพนัธก์บัใคร

บา้ง” และมุ่งพฒันาเฉพาะความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเอกและตวัละครส าคญั แทนที่จะโยนบท

ใหต้วัละครมากตวัเกนิไป จนเรื่องขาดเอกภาพและความลกึซ้ึง

 ละครที่ดีตอ้งสนุก ตอ้งตรึงคนดูไวไ้ดต้ ัง้แต่ตน้จนจบ ไม่ควรมีค าพูดบรรยาย สาธยายมาก

เกินไป ตอ้งมีศิลปะในการสอดแทรก ใหข้อ้คิด อย่างแยบยล โดยที่ท าใหผู้ช้ม เกิดอารมณ์

ร่วม คลอ้ยตามโดยไม่รูต้วั มีพลงัดึงดูดใจ เน้ือหาสาระน่าติดตาม หรือเทคนิคการใชภ้าพ

และ เสยีงในละครแปลกใหม่ พอจะกระตุน้และคงระดบัความสนใจไวไ้ดต้ลอดเรื่อง

 เรื่องราวละครควรจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้ปฏิกิริยาตอบโตอ้ย่างใดอย่างหน่ึงจากคนดู  

เช่น สงสาร กลวั ขบขนั สมน ้าหนา้ ดีใจ โกรธ หรอืใหค้ดิพจิารณา เป็นตน้



1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของบทละคร

การแยกแยะองคป์ระกอบของบทละครแต่ละสว่นออกมาพจิารณา กเ็พื่อความเขา้ใจ

ในการด าเนินเรื่อง ลกัษณะตวัละคร ความหมายของเรื่อง 

องคป์ระกอบของบทละคร คอื 

1. โครงเรื่อง (Plot)

2. ตวัละคร (Character)

3. ความคดิ (Though) / แก่นเรื่อง (Theme)

4. ภาษา (Diction)

5. เสยีง (Song)

6. ภาพ (Spectacle)



 หมายถงึ ล าดบัของเหตกุารณ์ในเรื่องที่ส าคญัต่อการเลา่เรื่อง 

 เป็น กระดูกสนัหลงัของบทละคร ที่เป็นการตอบค าถามว่า 

“ตวัละครหลกัของเรื่องคอืใคร? เขาท าอะไรเพือ่ใหไ้ดใ้นสิง่ที่เขาตอ้งการ?

อปุสรรคหรอืความขดัแยง้ที่ท าใหเ้ขาไม่ไดอ้ย่างที่ตอ้งการคอือะไร?

เขาต่อสูก้บัอปุสรรคนั้นอย่างไรและพบจุดจบที่ใด?” 

 มีสว่นตน้ กลาง และจบ เป็นเหตเุป็นผลต่อเน่ืองกนั 

*ขอ้ควรระวงัเกี่ยวกบัการหาโครงเรื่อง คอืเราตอ้งดูเฉพาะสว่นส าคญัของเรื่องเท่านั้น 

รายละเอยีดต่างๆที่เป็นตวัเสรมิจะตอ้งตดัทิ้งไป*

 “โครงเรื่อง” ต่างจาก “เรื่องย่อ” ตรงที่เรื่องย่อเป็นการสรุปความเหตกุารณ์ท ัง้หมด

ในเรื่องแต่โครงเรื่องเป็นการรอ้ยเรยีงเหตกุารณ์ที่ส าคญัที่ผลกัดนัเรื่องในเดิน ไปขา้งหนา้



Climax
จุดสูงสดุทางอารมณ์ /จุดแตกหกั

Exposition

การปูเรื่อง ตวัละคร

Falling Action

จุดคลี่คลาย /แกป้ม

Resolution
บทสรุปของเรื่องราว

Beginning

Conflict
ความขดัแยง้

Middle End

Crisis
จุดวกิฤติ



 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 ัง้แต่ตน้จนจบ 

 ตวัละครแบบมีพฒันาการ (Dynamic Character)

ปรบัเปลีย่นนิสยั และทศันคตไิปตามประสบการณ์หรอืสภาพจติใจได้

วเิคราะหค์วามเป็นตวัละคร 

(Characterization)

1. ลกัษณะทางกายภาพ  

2. ลกัษณะทางจติวทิยา  

3. ภมิูหลงั  

วเิคราะหไ์ดจ้ากอะไรบา้ง?

1. ค าบรรยายของนกัเขียน

2. ค าพูดของตวัละครตวันั้น

3. ค าพูดของตวัละครตวัอืน่

4. การกระท าของตวัละคร

“ตวัละครหลกั และตวัละครปะทะ 

จะสะทอ้นโครงเร่ืองและสาระส าคญัของเร่ืองไดช้ดัเจนที่สุด"



 ความคดิในละครเป็นการตอบค าถามว่า “นิทานเรื่องน้ีสอนใหรู้ว่้า...”

สดุทา้ยเม่ือผูช้มชมละครเรื่องน้ีจบ เขาตอ้งไดร้บับทเรยีนอะไรกลบัไป หรอืสว่นใดช่วงใดของ

ละครเรื่องน้ีกระตุน้ใหค้นดูไดน้ าไปคิดต่อหรอืน าไปวิเคราะหพ์จิารณาตวัเองและคนรอบขา้ง 

 โดยปกตผูิเ้ขียนจะแทรกค าพูดหรอืเหตกุารณ์ที่สะทอ้น “แก่นของเรื่อง” เอาไว ้

เราตอ้งหาสิง่เหลา่นั้นในบทละครใหเ้จอ และช่วยขยายความใหค้นดูค่อยๆเหน็ความคดิใน

เรื่อง เพื่อใหค้นดูไดเ้รยีนรูไ้ปพรอ้มๆกบัเราและสรุปความคดิในตอนทา้ยไดใ้นที่สดุ

ภาษา เป็นสือ่ที่แสดงใหเ้หน็โครงเรื่อง ตวัละคร และความคดิ 

1) ตอ้งหา “ความหมายโดยตรง (Directly)” และ “ความหมายโดยนยั (Subtext)” 

2) วเิคราะหค์วามเป็นรอ้ยแกว้รอ้ยกรอง ตอ้งมองใหอ้อกว่า “ผูเ้ขียนใชภ้าษาแบบน้ี

ท าไม” ภาษามีความส าคญัอย่างไรต่อตวัละคร 



โดยปกตลิะครสมยัใหม่จะระบเุสยีงในละครไว ้เช่น เม่ือถงึฉากน้ีใหใ้ช ้เพลง... 

หรอืก าหนดมาว่ามีเสยีงกดกริ่งประตูดงัข้ึนประตูจงึเปิดออก 

แต่ส าหรบับทละครบางชนิดผูเ้ขียนมิไดร้ะบมุาใหช้ดัเจน เราจะตอ้งวเิคราะห์

ออกมาใหไ้ดเ้องจากค าพดูของตวัละคร

ค าพดูของตวัละครหรอืเหตกุารณ์ของ 

ตวัละครช่วงใด สะทอ้นใหเ้หน็ภาพใด

ในเรื่องที่จะน าไปสรา้ง “ภาพ” จรงิ

บนเวทไีด ้



2. การวเิคราะหป์ระเภทของบทละคร
 แบ่งตามยคุสมยั >>> ละครกรกี ละครยคุกลาง ละครยคุฟ้ืนฟศิูลปวทิยา ละครสมยัใหม่ ฯลฯ 

 แบ่งตามลกัษณะการเขียน >>> ละครรอ้ยแกว้ ละครรอ้ยกรอง เป็นตน้

 แบ่งตามบรรยากาศและอารมณ์ของเรื่อง >>> ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) ละครสขุนาฏกรรม 

(Comedy) ละครตลกตึงตงั (Farce) ละครเมโลดรามา (Melodrama) และละครดรามา (Drama) 

ละครประเภทต่างๆน้ีมีลกัษณะ แตกต่างกนัไป แมว้่าบทละครบางเรื่องอาจไม่สามารถจดัเขา้อยู่ในประเภทใดได้

โดยตรง หรอื บทละครบางเรื่องอาจมีลกัษณะของประเภทต่างๆมาปะปนกนั อย่างไรกต็าม ลกัษณะเฉพาะของละคร

แต่ละประเภทกอ็าจใชเ้ป็นรากฐานในการวเิคราะหแ์ละวจิารณ์บทละครได้

การจ าแนกประเภทบทละครและวเิคราะหไ์ดว้่า บทละครเรื่องใดจดัอยู่ในประเภทใด 

ไม่ไดท้ าเพือ่ใหเ้กดิการเลยีนแบบแบบแผนของบทละครประเภทนั้นๆเวลาน าไปสรา้งเป็นงานละคร แต่จะท าใหเ้รามี

กรอบส าหรบัตนเองไดว้่า เม่ือโครงเรื่องเป็นเช่นน้ี ตวัละครเป็นแบบน้ี บรรยากาศของเรื่องควรเป็นอย่างไร ควรให ้

คนดูรูส้กึอย่างไร และคนดูจะไดร้บัสาระส าคญัของเรื่องในลกัษณะใด



3. การวเิคราะหแ์นวทางการน าเสนอของบทละคร (Styles)
เป็นเหมือนกรอบของการจดัแสดงละคร ที่ก าหนดรูปแบบของวธิีการแสดง การออกแบบฉากการ ออกแบบแสง 

และเสื้อผา้ คือการก าหนดทิศทางของเรื่องใหเ้ป็นไปในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

 แนวเหมือนชีวติ (Realism และ Naturalism) คือน าเสนอใหม้ี เหตผุลเหมือนจรงิที่สดุ

 แนวโรแมนติค (Romanticism) น าเสนอโดยใชอ้ารมณ์เป็นตวัน าเรื่อง

 แนวซิมโบลสิม์ (Symbolism) น าเสนอโดยใชส้ญัลกัษณ์แทนความจรงิของชีวติมนุษย์

 แนวเอกซเ์ปรสชนันิสม์ (Expressionism) การน าเสนอแบบบดิเบี้ยวความจรงิภายนอกพลกิกลบัน าความ

จรงิภายในออกมาใหผู้ช้มไดเ้หน็

 แนวเอพกิ (Epic Theatre) น าเสนอโดยแยกคนดูออกจากละครไม่ใหค้นดูรูส้กึคลอ้ยตามตวัละครเพือ่

วพิากษว์จิารณ์ตวัละครอนัจะท าใหเ้หน็ความจรงิของสงัคมมากข้ึน

 แนวแอบเสริด์ (Absurdism) คือการน าเสนอแบบแปลกวสิยัรูเ้หตผุลท าใหผู้ช้มเหน็ความสิ้นหวงัของชีวติ 

การเลอืกแนวทางการน าเสนอที่ไปดว้ยกนักบั แกน่ของเรื่อง 

กจ็ะท าใหส้ารนั้นสือ่ไปถงึผูช้มไดช้ดัเจนและเขา้ใจไดม้ากข้ึน 

และสรา้งบรรยากาศของ ละครเรื่องนั้นใหต้รงกบัความตอ้งการของบทละครไดด้ียิ่งข้ึน 



1. ไดค้วามรูเ้บื้องตน้กอ่นจะลงมือวเิคราะหบ์ทละครจรงิๆ เพือ่ใหไ้ดเ้หน็ภาพและเขา้ใจว่าจะตอ้ง

ไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้งเมื่อตอ้งท าการวเิคราะหบ์ทละคร

2. ไดรู้ว่้าศิลปะการละครเป็นการบอกเลา่ประสบการณ์ของมนุษยบ์นเวทต่ีอหนา้ผูช้ม ซึ่งช่วย

สือ่สารดา้นอารมณ์ความรู ้และจติวญิญาณเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ ประโลมใจ ผลกัดนัใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงต่อผูช้มในระดบับคุคล และระดบัสงัคม

3. ไดรู้ว่้าการสรา้งสรรคล์ะคร จะตอ้งมีวตัถดุิบเป็นบทละคร ที่เป็นตวับนัทกึเรื่องราวเหลา่นั้นเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ส าหรบัน าไปใชง้านต่อ

4. บทละครเป็นผลผลติจากการประกอบสรา้งทางสงัคมในแต่ละยคุสมยั มีแนวคดิและการ

ขบัเคลือ่นทางวฒันธรรมที่ท าใหบ้ทละครมีความแตกต่างหลากหลาย ท ัง้ในแงเ่น้ือหาและ

รูปแบบ 

5. บทละครมหีนา้ที่ส าคญัอะไรบา้ง ซึ่งหนา้ที่หน่ึงกค็อื การสือ่สารความคดิประสบการณ์ชีวติและ

โลกทศัน์ของผูเ้ขียนบทไปสูผู่ช้ม 

6. จะเหน็ว่าการศึกษาและวเิคราะหบ์ทละครเพือ่น าไปสรา้งสรรคง์านละครเวทนีั้น ตอ้งศึกษา

วเิคราะหจ์ากองคป์ระกอบของบทละคร ประเภทของบทละครและแนวทางการน าเสนอ ซึ่งจะ

สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ที่ต่างๆในโลกของการสรา้งสรรคล์ะครตามความสนใจต่อไป



 แบ่งเป็น 4 กลุม่ หาขอ้มลูมารายงานสรุปความเขา้ใจ หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี

1. ละครประเภทโศกนาฏกรรม (Tragedy)

2. ละครประเภทตลกขบขนั (Comedy)

3. ละครประเภทองินิยาย (Romance) / 

ละครประเภทเมโลดรามา (Melodrama)

4. ประวตัิและผลงานของ โซโฟคลสิ (Sohocles)

ผูป้ระพนัธบ์ทละครเรื่อง อดีิปสุ


