
DRAMATIC ARTS 3

การสรา้งสรรคบ์ทละคร



“ละครที่ดีทกุเรื่อง ลว้นมาจากบทละครที่ดี”  

บทละคร ถอืเป็นหวัใจและเป็นจุดเริ่มตน้

ของงานละครทัง้หมด 

เป็นตวัก าหนดทศิทางของละคร กอ่นที่งานในสว่นอืน่ๆ

เช่น การแสดง การก ากบัการแสดง 

หรอืการออกแบบเพือ่การแสดงจะตามมา



กระบวนการสรา้งสรรคบ์ทละคร   

 Beginning a Play - เริ่มตน้เรื่อง

 Building a Play – พฒันาเรื่อง

oเริ่มจากแก่นความคดิ

oเริ่มจากโครงเรื่อง

oเริ่มจากตวัละคร



BEGINNING A PLAY - เริ่มตน้เรื่อง

• การเขียนบทละครเริ่มตน้จาก ความคดิต ัง้ตน้ ที่ตอ้งการบอกเลา่หรอืน า 

เสนอเรื่องราวบางอย่าง ความคดินั้นอาจเป็นเรื่องที่น่ารูน่้าสนใจ, เป็นปญัหา

หรอื ค าถามที่อยากกระตุน้ใหค้นนึกถงึ, เป็นขอ้คิดที่เป็นประโยชน์ฯลฯ 

• ความคิดน้ี จะเป็น จุดเริ่มตน้ในการสรา้งเน้ือหาของละครทัง้หมด

• ผูเ้ขียนควรมีความชดัเจนในความคดิของตวัเอง วา่ตอ้งการบอกเลา่หรอื

น าเสนอเรื่องราวใดสูผู่ช้ม เพือ่ใหก้ารผูกเรื่องหรอืการวางโครงเรื่องเป็นไป

อย่างมีเอกภาพ เราอาจเรยีกความคิดหลกัที่ตอ้งการน าเสนอว่า แกน่เรื่อง 

(Theme) กไ็ด ้



แหลง่วตัถดุิบของความคิด (IDEA)

 ประสบการณ์ทางตรง (DIRECTLY)

ชีวติของตนเอง / ประสบการณ์ความประทบัใจสว่นตวั  

(สะทอ้นตวัตนของผูเ้ขียน)

 ประสบการณ์จากชีวติของคนอืน่ (INDIRECTLY)

• ครอบครวั เพือ่นฝูง คนรอบขา้ง

• บทความในหนงัสอืพมิพ ์/ ข่าว / เหตกุารณ์ / บทกว ี/ ภาพถา่ย

• ประวตัิศาสตร์

• สิง่แวดลอ้ม / หนา้ที่การงาน

• แนวคดิ ทศันคต ิทางการเมือง และสงัคม / การสนทนา



BUILDING A PLAY – พฒันาเรื่อง

STORY & PLOT
• น ามาผูกเป็นเรื่องราวที่มีการจดัเรยีงล าดบัเหตกุารณ์ด าเนินไปตัง้แต่ ตน้จนจบ 

และเรื่องตอ้งเดินไปขา้งหนา้ 

• วธิีการพฒันาจากความคดิหรอืแก่นเรื่องไปสูโ่ครงเรื่อง 

สามารถท าไดโ้ดยการหาตวัละครและเหตกุารณ์มาใส ่โดยตวัละครจะเป็นตวั

เผชิญกบัสถานการณ์ หรอื เหตกุารณ์ที่เป็นปญัหาอปุสรรคต่างๆ ต ัง้แต่ตน้จบจน 

ตวัละครจงึเป็นเสมือนผูน้ าพาผูช้ม ไปสมัผสักบัเรื่องราวท ัง้หมด ท ัง้น้ีการสรา้ง

เรื่องราว ตวัละคร และเหตกุารณ์ต่างๆ นอกจากจะค านึงถงึความสนุกสนาน 

น่าตดิตามแลว้ ยงัตอ้งค านึงถงึเอกภาพที่เรื่องราวท ัง้หมด จะน าไปสูค่วามคดิหรอื

แก่นเรื่องที่ผูส้รา้งสรรคบ์ทละครตอ้งการน าเสนอ



การวางโครงเรื่อง (PLOT)

*** ควรใหเ้รื่องด าเนินไปอย่างมีพฒันาการทางอารมณ์ ***

Climax
จุดสูงสดุทางอารมณ์ /จุดแตกหกั

Exposition

การปูเรื่อง ตวัละคร

Rising Action
เหตกุารณ์ หรอืการด าเนินเรือ่ง

ที่ทวเีขม้ขน้มากข้ึนเรือ่ยๆ

Falling Action

จุดคลี่คลาย

Resolution
บทสรุปของเรื่องราว

Beginning

Conflict
ความขดัแยง้

Middle End



การแตกฉาก (TREATMENT) 

• ค าว่า Treatment คือการขยายโครงเรื่องหรอืเน้ือเรื่องที่วางไว ้

ออกมาในรายละเอยีด และแบ่งการน าเสนอออกเป็นฉากต่างๆ 

ตัง้แต่ตน้ >>> จนจบ 

• การแบ่งเน้ือเรื่องออกเป็นฉากตา่งๆ

�เมื่อเปลีย่นสถานที่เกดิเหตกุารณ์ในเรื่อง   �

เมื่อเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หน่ึงจบลงและมีการผ่านช่วงเวลา



การสรา้งตวัละคร : BUILDING A CHARACTER

1) ความปรารถนาสูงสุด : Desire

2) ความตัง้ใจ : Will

3) ศีลธรรม : Moral Stance

4) รูปลกัษณ์ : Decorum

5) สภาวะอารมณ์ : Character Mood Intensity



ละครสนุกไดเ้พราะอะไร ??? 

• เลา่เรื่องผ่านตวัละคร ที่มีความตอ้งการ หรอืเป้าหมาย (Objective) 

อะไรบางอย่าง อาจเป็นความรกั, ความสุข, ความปลอดภยั, ต าแหน่ง

ทางการเมือง, หนา้ที่การงาน ฯลฯ  

• สิง่ที่ท าใหล้ะครสนุก น่าติดตามคอื จุดขดัแยง้ (Conflict) หมายถงึ 

ปญัหาหรอือปุสรรคที่เขา้มาท าใหต้วัละครตอ้งต่อสูผ่้าฟนัเพื่อไปสูส่ิง่ที่

เขาตอ้งการนัน่เอง

**เขียนในสิง่ที่อยากจะเขียน > ลงมือเขียน**



บทสนทนา (DIALOGUE) 

• เม่ือไดแ้ตกโครงเรื่องออกเป็นฉากแต่ละฉากที่มีรายละเอยีดของเหตกุารณ์และ

ประเด็นสนทนาระหว่างตวัละครแลว้ ขัน้ตอนสดุทา้ยคอื การน ารายละเอยีด

ของแต่ละฉากมาเขียนเป็นบทละคร 

• ประกอบดว้ยภาพการกระท า หรอื บทสนทนาระหว่างตวัละครในฉากนั้นๆ 

• ประโยคสนทนาที่ใชจ้ะตอ้งมีความส าคญักบัเรื่อง ท าใหเ้รื่องราวหรอืเหตกุารณ์

ในเรื่องเดินไปขา้งหนา้ ไม่เยิ่นเยอ้ พดูซ ้าความเดิม 

• ค าพดูที่เลอืกใชต้อ้งค านึงถงึความเหมาะสมกบัลกัษณะนิสยัของตวัละคร 

เช่น เป็นคนสภุาพหรอืหยาบคาย, พดูตรงๆ หรอืข้ีเกรงใจคนอืน่ เป็นตน้



บทสนทนา DIALOGUE

• ละครใชบ้ทสนทนา (Dialogue) ในการด าเนินเรื่องราว

• ตวัละครสือ่สารกนัดว้ยบทสนทนา บทสนทนาคอืการกระท า Dialogue is Action

• เกดิกระท า (Action) มีการกระท าตอบสนอง (Reaction)

• บทสนทนา เปรยีบเหมือน “ผิว หรอื เปลอืก” หากจะมีการตีความบทละคร จงึตอ้งตคีวามจากค าพูด

ตวัละครตอ้งการอย่างหน่ึง แต่อาจพดูอกีอย่าง เพราะตวัละครมกัมีความซบัซอ้นเช่นเดียวกบัมนุษย์

• มีหนา้ที่ส าคญัที่แสดงใหเ้รารูส้กึถงึ ดรามาตคิ แอคชัน่ (Dramatic Action) ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม

ดรามาติค แอคชัน่ (Dramatic Action)

o เป็นความรูส้กึภายในของตวัละคร เสมือนแรงผลกัดนัใหท้ าอะไรบางอยา่ง

o เป็นเหตกุารณ์ที่ส าคญัต่อชีวติของตวัละครอยา่งใหญ่หลวง ตวัละครตอ้งต่อสูเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิ่งที่สูงค่านั้น 

o เป็นการปะทะกนัระหว่างความตอ้งการของตวัละคร 

o เป็นขอ้ขดัแยง้ระหว่างตวัละคร ซ่ึงจะเป็นปจัจยัน าความสนใจ ความรูส้กึรว่ม และอารมณ์ของคนดู ใหค้ลอ้ยตามไปกบัเรื่อง



การก าหนดภาพบนเวที : STAGE DIRECTION

หนา้ที่ของบทก าหนดภาพบนเวท ี(Stage Direction)

• ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัสภาพทางภมูิศาสตร ์ฤดูกาล วนัเวลา ภมูิอากาศ 

• ลกัษณะฉากและเวท ีเสื้อผา้เครื่องแต่งกาย อารมณ์ความรูส้กึ เครื่องประกอบการแสดง 

การก าหนดคิวแสง เสยีง ดนตรี 

• อากปักริยิาการเคลื่อนไหว และทศิทางการเคลื่อนไหวของตวัละคร เพื่อน าไปสรา้งเป็น

ภาพบนเวทไีด ้


