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ความรูเ้บ้ืองตน้เก่ียวกบัการศึกษา

วรรณกรรมและวิเคราะหบ์ทละคร 



1) เป็นขั้นตอนเบ้ืองตน้ท่ีผูเ้รยีนดา้นศิลปะการแสดงตอ้งศึกษา เพราะก่อนท่ีจะเขา้ใจโลก

ของการละครอยา่งถ่องแทน้ั้น ผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจบทละครซ่ึงเป็นวัตถุดิบท่ี

ใชบ้นัทึกเรือ่งราวของละครเรือ่งนั้นๆเอาไว ้ 

2) บทละครเรื่องหน่ึงสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรม ความคิดโลกทศัน ์ตลอดจนชีว

ทศันข์องนักเขียนท่ีมีต่อระบบสงัคมท่ีนักเขียนผูน้ั้นด ารงอยู ่ และยงัเป็นแหล่งขอ้มูล

ในการเล่าเรื่องราวที่จะปรากฏบนเวที เม่ือน าไปใชส้รา้งสรรคผ์ลงานศิลปะการแสดง

อีกดว้ย  

3) เพื่อสรา้งความเขา้ใจในองคป์ระกอบของละคร เรียนรูวิ้ธีการเขา้ถึงวรรณกรรมการ

ละครที่มีขนบและรูปแบบการเขียนตามยุคสมัยต่างๆ เป็นเอกลกัษณท์ี่ต่างจากงาน

เขียนประเภทอ่ืนๆ 

4) เม่ือมีความรูพ้ื้ นฐานเก่ียวกบัการศึกษาบทละครอยา่งลึกซ้ึง มีทกัษะในการวิเคราะห์

สงัเคราะหแ์ละอธิบายคุณค่าของงานบทละครไดอ้ยา่งเขา้ใจถ่องแท ้ก็จะสามารถน า

ผลการวิเคราะหต์คีวามไปสรา้งสรรคศ์ิลปะการแสดงที่มีคณุภาพได ้



“บทละคร” คืองานประพนัธท่ี์สรา้งสรรคข้ึ์นมีรูปแบบและโครงสรา้งที่เป็น
เอกลักษณแ์ตกต่างจากงานเขียนอ่ืนๆ ไม่ไดเ้ขียนข้ึนเพื่ออ่านแต่มีจุดประสงคเ์พื่อ 

“จดัแสดงบนเวที” และเสนอ “เรื่องราว” (Story) ที่ประกอบไป

ดว้ยเหตุการณท์ี่ต่อเน่ืองกนัท าใหเ้ห็น “การกระท า” (Action) บุคลิก และ

พฤติกรรมของตวัละครที่เป็นล าดบัตั้งแต่ตน้จนจบ อาจสื่อสาร ขอ้คิดหรือสาระ 

(Message) ตามความตอ้งการของผูป้ระพนัธไ์ปสูผู่ช้มดว้ย  

 บทละครจะตอ้งเสนอเรื่องราวออกมาในรูปของ “การกระท า” ไม่ใช่การบรรยาย 

ผูอ้่านจะตอ้งใชจ้ินตนาการ ใหเ้ห็นภาพส่ิงท่ีเกิดข้ึนตรงหนา้ 
เสมือนว่าก าลงัไปนัง่ชมการแสดงละครเวทีเรื่องนั้นๆอยู ่>>>เขียนเพื่อแสดงไม่ใช่เพื่อ

อ่าน<<<< 



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” ในละครมีจดุมุ่งหมายเพื่อบอกเลา่เรื่องราวของละคร 

 “การกระท า” ในละครจะด าเนินไปอย่างเรื่อยเป่ือย โดยไม่มีจุดมุ่งหมายปลายทาง

ไม่ได ้

 “การกระท า” ในละครจะตอ้งมีรากฐานมาจากความขดัแยง้ 

 ความขดัแยง้น้ีท าให ้“ตวัละคร” ตอ้งพยายามหาทางแกไ้ข หรือฝ่าฟันอุปสรรคที่เขา้

มาขวางทาง หรืออาจจะตอ้งเลือกทางเดินใหม่ ซ่ึงมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของตวัละคร

ไปจากตอนเริม่เรือ่ง! 

 ถา้ปราศจาก “ความขดัแยง้” เรือ่งราวของละครก็จะไม่เกิดข้ึน 



• บทละครคือศิลปะแห่งการเลือกเฟ้น (Art of Selection) การเลือกสรรสิ่งต่างๆ        
มาน าเสนอโดยค านึงถึงขอ้จ  ากดัของเวลา  เลือกสรรองคป์ระกอบตา่งๆมาไวด้ว้ยกนั

อยา่ง  ลงตวั มีความหมาย และมีคณุค่าตอ่สายตาผูช้ม 

• ผูเ้ขียนบทละครที่ดี จะตอ้งรูจ้กัท าใหเ้รื่องมี “เอกภาพ” (Unity) ดว้ยการตดัสินใจให้

แน่นอนว่า “จดุมุ่งหมายของละครที่จะเขียนคืออะไร ใครเป็นตวัเอก มีความสมัพนัธ์

กับใครบา้ง” และมุ่งพฒันาเฉพาะความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเอกและตวัละครส าคัญ 

แทนท่ีจะโยนบทใหต้วัละครมากตวัเกินไป จนเรือ่งขาดเอกภาพและความลึกซ้ึง 

• ละครท่ีดีตอ้งสนุก ตอ้งตรึงคนดูไว้ไดต้ั้งแต่ตน้จนจบ ไม่ควรมีค าพูดบรรยาย 

สาธยายมากเกินไป ตอ้งมีศิลปะในการสอดแทรก ใหข้อ้คิด อยา่งแยบยล โดยที่ท  า

ใหผู้ช้มเกิดอารมณร์ว่ม คลอ้ยตามโดยไม่รูต้วั มีพลงัดึงดดูใจ เน้ือหาสาระน่าติดตาม 

หรือเทคนิคการใชภ้าพและ เสียงในละครแปลกใหม่ พอจะกระตุน้และคงระดับ

ความสนใจไวไ้ดต้ลอดเรือ่ง 

• เรือ่งราวละครควรจะมีจดุมุ่งหมายเพื่อกระตุน้ปฏิกิริยาตอบโตอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงจาก

คนด ู เช่น สงสาร กลวั ขบขนั สมน ้าหนา้ ดีใจ โกรธ หรอืใหคิ้ดพิจารณา เป็นตน้ 



1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบของบทละคร 

         การแยกแยะองคป์ระกอบของบทละครแตล่ะส่วนออกมาพิจารณา ก็เพ่ือ

ความเขา้ใจในการด าเนินเร่ือง ลกัษณะตวัละคร ความหมายของเรื่อง  

องคป์ระกอบของบทละคร คือ  

1. โครงเรื่อง (Plot) 

2. ตวัละคร (Character) 

3. ความคิด (Though) / แก่นเรือ่ง (Theme) 

4. ภาษา (Diction) 

5. เสียง (Song) 

6. ภาพ (Spectacle) 



 หมายถึง ล าดบัของเหตกุารณใ์นเรื่องที่ส  าคญัตอ่การเลา่เรื่อง  

 เป็น กระดกูสนัหลงัของบทละคร ที่เป็นการตอบค าถามว่า  

“ตวัละครหลกัของเรื่องคือใคร? เขาท าอะไรเพื่อใหไ้ดใ้นสิ่งที่เขาตอ้งการ? 

อุปสรรคหรือความขดัแยง้ที่ท  าใหเ้ขาไม่ไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการคืออะไร?  

เขาตอ่สูก้บัอุปสรรคนั้นอยา่งไรและพบจุดจบท่ีใด?”  

 มีสว่นตน้ กลาง และจบ เป็นเหตเุป็นผลตอ่เน่ืองกนั  

*ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการหาโครงเร่ือง คือเราตอ้งดูเฉพาะส่วนส าคญัของเร่ือง

เท่านั้น รายละเอียดตา่งๆท่ีเป็นตวัเสริมจะตอ้งตดัท้ิงไป* 

“โครงเรื่อง” ตา่งจาก “เรื่องยอ่” ตรงที่เรื่องยอ่เป็นการสรุปความเหตกุารณ์

ทั้งหมดในเรื่องแตโ่ครงเรื่องเป็นการรอ้ยเรียงเหตกุารณท์ี่ส  าคญัที่ผลกัดนัเร่ืองในเดิน ไป

ขา้งหนา้ 



Climax 
จุดสูงสดุทางอารมณ์ /จุดแตกหกั 

 

Exposition 

การปูเรื่อง ตวัละคร 

Falling Action 

จุดคลี่คลาย /แกป้ม 

Resolution 
บทสรุปของเรื่องราว 

Beginning 

Conflict 
ความขดัแยง้ 

Middle End 

Crisis 
จุดวกิฤต ิ



 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 และทศันคตไิปตามประสบการณ์หรอืสภาพจติใจได ้

วเิคราะหค์วามเป็นตวัละคร  

(Characterization) 

1. ลกัษณะทางกายภาพ   

2. ลกัษณะทางจติวทิยา   

3. ภมูิหลงั   

วเิคราะหไ์ดจ้ากอะไรบา้ง? 

1. ค าบรรยายของนกัเขียน 

2. ค าพูดของตวัละครตวันั้น 

3. ค าพูดของตวัละครตวัอืน่ 

4. การกระท าของตวัละคร 

“ตวัละครหลกั และตวัละครปะทะ  

จะสะทอ้นโครงเร่ืองและสาระส าคญัของเร่ืองไดช้ดัเจนที่สุด" 



 ความคิดในละครเป็นการตอบค าถามว่า “นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้ว่้า...”  

สุดทา้ยเม่ือผูช้มชมละครเรื่องน้ีจบ เขาตอ้งไดร้บับทเรียนอะไรกลบัไป หรือสว่นใดช่วงใด

ของละครเร่ืองน้ีกระตุน้ใหค้นดไูดน้ าไปคิดตอ่หรือน าไปวิเคราะหพ์ิจารณาตวัเองและคน

รอบขา้ง  

 โดยปกตผิูเ้ขียนจะแทรกค าพดูหรือเหตกุารณท์ี่สะทอ้น “แก่นของเร่ือง” เอาไว ้

เราตอ้งหาส่ิงเหลา่นั้นในบทละครใหเ้จอ และช่วยขยายความใหค้นดคู่อยๆเห็นความคิด

ในเรื่อง เพื่อใหค้นดไูดเ้รียนรูไ้ปพรอ้มๆกบัเราและสรุปความคิดในตอนทา้ยไดใ้นที่สุด 

ภาษา เป็นส่ือที่แสดงใหเ้ห็นโครงเรื่อง ตวัละคร และความคิด  

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

2) วิเคราะหค์วามเป็นรอ้ยแกว้รอ้ยกรอง ตอ้งมองใหอ้อกว่า “ผูเ้ขียนใชภ้าษา

แบบน้ีท าไม” ภาษามีความส าคญัอยา่งไรตอ่ตวัละคร  



     โดยปกตลิะครสมยัใหม่จะระบเุสยีงในละครไว ้เช่น เม่ือถงึฉากน้ีใหใ้ช ้เพลง... 

หรอืก าหนดมาว่ามีเสยีงกดกริ่งประตูดงัข้ึนประตูจงึเปิดออก  

     แต่ส าหรบับทละครบางชนิดผูเ้ขียนมิไดร้ะบมุาใหช้ดัเจน เราจะตอ้งวเิคราะห์

ออกมาใหไ้ดเ้องจากค าพดูของตวัละคร 

ค าพดูของตวัละครหรอืเหตกุารณ์ของ  

ตวัละครช่วงใด สะทอ้นใหเ้หน็ภาพใด 

ในเรื่องที่จะน าไปสรา้ง “ภาพ” จรงิ 

บนเวทไีด ้
 



2. การวิเคราะห์ประเภทของบทละคร 

 แบ่งตามยุคสมยั >>> ละครกรีก ละครยุคกลาง ละครยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ละครสมยัใหม่   

 แบ่งตามลกัษณะการเขียน >>> ละครรอ้ยแกว้ ละครรอ้ยกรอง เป็นตน้ 

 แบ่งตามบรรยากาศและอารมณข์องเรื่อง >>> ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) ละคร

สุขนาฏกรรม (Comedy) ละครตลกตงึตงั (Farce) ละครเมโลดรามา (Melodrama) และละคร 

ดรามา (Drama)  
 

ละครประเภทต่างๆนี้ มีลกัษณะ แตกต่างกนัไป แมว่้าบทละครบางเรื่องอาจไม่สามารถจดัเขา้อยู่ในประเภทใด

ไดโ้ดยตรง หรือ บทละครบางเรื่องอาจมีลกัษณะของประเภทต่างๆมาปะปนกนั อย่างไรก็ตาม ลกัษณะเฉพาะ

ของละครแต่ละประเภทก็อาจใชเ้ป็นรากฐานในการวิเคราะหแ์ละวิจารณบ์ทละครได ้

 

การจ าแนกประเภทบทละครและวิเคราะหไ์ดว่้า บทละครเรือ่งใดจดัอยู่ในประเภทใด  

ไม่ไดท้ าเพือ่ใหเ้กิดการเลียนแบบแบบแผนของบทละครประเภทนั้นๆเวลาน าไปสรา้งเป็นงานละคร แต่จะท า

ใหเ้รามีกรอบส าหรบัตนเองไดว่้า เมื่อโครงเรื่องเป็นเช่นนี้  ตวัละครเป็นแบบนี้  บรรยากาศของเรื่องควรเป็น

อย่างไร ควรใหค้นดูรูส้ึกอย่างไร และคนดูจะไดร้บัสาระส าคญัของเรือ่งในลกัษณะใด 



3. การวิเคราะห์แนวทางการน าเสนอของบทละคร (Styles) 

       เป็นเหมือนกรอบของการจดัแสดงละคร ที่ก  าหนดรูปแบบของวิธีการแสดง การออกแบบฉากการ 

ออกแบบแสง และเส้ือผา้ คือการก าหนดทิศทางของเรื่องใหเ้ป็นไปในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

 แนวเหมือนชีวิต (Realism และ Naturalism) คือน าเสนอใหมี้ เหตผุลเหมือนจริงที่สุด 

 แนวโรแมนตคิ (Romanticism) น าเสนอโดยใชอ้ารมณเ์ป็นตวัน าเรื่อง 

 แนวซิมโบลิสม ์(Symbolism) น าเสนอโดยใชส้ญัลกัษณแ์ทนความจริงของชีวิตมนุษย ์

 แนวเอกซเ์ปรสชนันิสม ์(Expressionism) การน าเสนอแบบบิดเบ้ียวความจริงภายนอกพลิกกลบัน า

ความจริงภายในออกมาใหผู้ช้มไดเ้ห็น 

 แนวเอพิก (Epic Theatre) น าเสนอโดยแยกคนดอูอกจากละครไม่ใหค้นดรููสึ้กคลอ้ยตามตวัละครเพื่อ

วิพากษวิ์จารณต์วัละครอนัจะท าใหเ้ห็นความจริงของสงัคมมากข้ึน 

 แนวแอบเสิรด์ (Absurdism) คือการน าเสนอแบบแปลกวิสยัรูเ้หตผุลท าใหผู้ช้มเห็นความส้ินหวงัของ

ชีวิต  
 

การเลือกแนวทางการน าเสนอที่ไปดว้ยกนักบั **แก่นของเรื่อง**  

ก็จะท าใหส้ารนั้นส่ือไปถึงผูช้มไดช้ดัเจนและเขา้ใจไดม้ากข้ึน  

และสรา้งบรรยากาศของ ละครเรื่องนั้นใหต้รงกบัความตอ้งการของบทละครไดด้ียิ่งข้ึน  

 

 



1. ไดค้วามรูเ้บ้ืองตน้ก่อนจะลงมือวิเคราะหบ์ทละครจริงๆ เพื่อใหไ้ดเ้ห็นภาพและเขา้ใจว่าจะตอ้ง

ไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้งเม่ือตอ้งท าการวิเคราะหบ์ทละคร 

2. ไดรู้ว่้าศิลปะการละครเป็นการบอกเล่าประสบการณข์องมนุษยบ์นเวทีต่อหนา้ผูช้ม ซ่ึงช่วย

ส่ือสารดา้นอารมณค์วามรู ้และจิตวิญญาณเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ ประโลมใจ ผลกัดนัใหเ้กิด

การเปลี่ยนแปลงตอ่ผูช้มในระดบับุคคล และระดบัสงัคม 

3. ไดรู้ว่้าการสรา้งสรรคล์ะคร จะตอ้งมีวัตถุดิบเป็นบทละคร ที่เป็นตวับนัทึกเรื่องราวเหล่านั้นเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรเพื่อส าหรบัน าไปใชง้านตอ่ 

4. บทละครเป็นผลผลิตจากการประกอบสรา้งทางสังคมในแต่ละยุคสมัย มีแนวคิดและการ

ขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมที่ท  าใหบ้ทละครมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในแง่เน้ือหาและ

รูปแบบ  

5. บทละครมีหนา้ที่ส  าคัญอะไรบา้ง ซ่ึงหนา้ที่หน่ึงก็คือ การส่ือสารความคิดประสบการณชี์วิตและ

โลกทศันข์องผูเ้ขียนบทไปสู่ผูช้ม  

6. จะเห็นว่าการศึกษาและวิเคราะหบ์ทละครเพื่อน าไปสรา้งสรรคง์านละครเวทีนั้น ตอ้งศึกษา

วิเคราะหจ์ากองคป์ระกอบของบทละคร ประเภทของบทละครและแนวทางการน าเสนอ ซ่ึงจะ

สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัหนา้ที่ตา่งๆในโลกของการสรา้งสรรคล์ะครตามความสนใจตอ่ไป 


