
Dramatic Arts 5



1. วิเคราะห์และตีความบทละคร
โครงเร่ือง
ตัวละคร
แก่นเร่ือง
แนวการน าเสนอ (การออกแบบ ฉาก แสง และเสียง)



ใคร ตอ้งการ

อะไร

มีปญัหา / 

อปุสรรคอะไร 
แกไ้ขยงัไง

ผลลพัธเ์ป็น

อย่างไร

ตวัละคร

สรุปไดเ้ป็น...แกน่เรื่อง (Theme)

กบัใคร / 

กบัอะไร



สรุปโครงสร้างของโครงเร่ือง (Plot Structure)

Climax
จุดสูงสดุทางอารมณ์ /จุดแตกหกั

Exposition

การปูเรื่อง ตวัละคร

Falling Action

จุดคลี่คลาย /แกป้ม

Resolution
บทสรุปของเรื่องราว

Beginning

Conflict
ความขดัแยง้

Middle End

Crisis
จุดวกิฤติ



โครงเร่ืองแนวแอบเสิร์ด (Absurd Plot Structure)
โลกแห่งหน่ึง ท่ีสถานการณ์คงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง

Time = เหตกุารณ์ การกระท าซ า้ไปซ า้มา / ถกูจดัวางอย่างกระจดักระจาย 
แยกออกจากกนัเป็นส่วนๆ ไม่เช่ือมโยง ไม่มีเหตมีุผล ไม่มีเอกภาพ(Unity)

LIFE = ตวัละครท าแต่ส่ิงไร้สาระ 

Plot มีลกัษณะเป็นวงกลม (Circular Plot)
ไม่มีจดุขดัแย้ง (Conflict) ไม่มีจดุวิกฤติ (Crisis)
ด าเนินเร่ืองย า่อยู่กบัท่ี และจดุจบวนกลบัมาท่ีเดิม

ตวัละครถกูคมุขงั อยู่ สถานท่ีท่ีเดียว



ตวัเอก (Protagonist)

คู่กรณี (Antagonist)

 ตวัละครแบบกลม (well rounded character)

 ตวัละครแบบแบน (flat character)

 ตวัละครแบบตายตวั 

(Static Character) 

 ตวัละครแบบมีพฒันาการ

(Dynamic Character )

3. ตวัละคร (Character)

- วเิคราะห์ความเป็นตวัละคร (characterization)
-ลักษณะทางกายภาพ  (Physical Appearance)
-ลักษณะทางจติวทิยา  (Psychological Feature)
-ภมิูหลัง  (Background)



 ไม่ใช่วีรบรุษุ (Anti-Hero) ไม่ย่ิงใหญ่ในชาติตระกลู หรือนิสยั 

 ไม่มีอริศตัร ูมีแต่ “ความหวาดกลวั” ภายในใจของตวัเอง

 ไม่มีการวางลกัษณะนิสยัของตวัละคร ไม่อาจใช้หลกัจิตวิทยามา
วิเคราะหไ์ด้

 ไม่มีประวติัความเป็นมา (Background) ไม่มีสถานภาพทางสงัคม 
(Social Status) ไม่มีแรงจงูใจ (Motivation) ต่อการกระท าต่างๆ
ส่งผลให้ตวัละคร ไม่สมจริง (Nonrealistic Character)

แต่แสดงถึงความเป็นเน้ือแท้ของจิตใจมนุษย์



คอื แนวความคดิที่เป็นแกนกลางของเรื่อง

เป็นขอ้คดิที่สรุปไดม้าจากการกระท าในเรื่องนั้น

3. แกน่เรื่อง (Theme)

ความคิดหลกั (message) 

คอืเรื่องที่ผูก้ ากบัการแสดงอยากจะพดู ตอ้งการสือ่สารกบัผูช้ม 

ผูก้ ากบัการแสดงสามารถสงัเคราะหค์วามคดิหลกัไดจ้ากการกระท าของตวัละคร  

ตวัละครมีความตอ้งการอย่างไร การกระท านั้นก่อใหเ้กดิปญัหาอะไร อะไรคอื

อปุสรรค แลว้ท าอย่างไรใหไ้ปสูจุ่ดวิกฤต ิ

การแสดงละครคอืการแสดงการกระท า คอืตอ้งท าอย่างมีเป้าหมาย 

ผูก้ ากบัการแสดงจงึตอ้งมีความเขา้ใจอย่างชดัเจนว่า 

***ละครเรื่องน้ีตอ้งการจะบอกอะไร***



ความคิด (Thought) ในละครแนวแอบเสิรด์

• ไม่เช่ือว่ามนุษยมี์ความย่ิงใหญ่อีกแล้ว
• ส่ิงท่ีมนุษยต่์อสู้ ไม่ใช่โชคชะตาท่ีโหดร้าย แต่เป็นความคิด ความ

เช่ือ ความรู้สึก ภายในของตวัเอง ท่ีมนุษยไ์ม่สามารถเอาชนะ 
หรือสลดัท้ิงได้

• ความคิด แสดงออกผา่น สญัลกัษณ์ (Symbolic) และองคป์ระกอบ
ต่างๆ

วิธีค้นหาความคิดในละครแอบเสิรด์
 พิจารณาจากองคป์ระกอบทัง้หมด เช่น ภาพ ภาษา และการ

กระท าบนเวที
 พิจารณาพร้อมๆไปกบัตวัเร่ือง (ท่ีแม้จะบางเบามาก)



ภาษา (Diction) ในละครแอบเสิรด์

• บทสนทนาไม่มีความกระจ่างในตวัเอง ฟังเผินๆดู
ไม่น่าสนใจ ไม่เข้าว่าตวัละครพดูถึงอะไร
• บทสนทนาย า่อยู่กบัท่ี ติดขดั กระท่อนกระแท่น
ไม่ประติดประต่อ ผิดหลกัไวยากรณ์ วนเวียนไม่คืบหน้า
• เลือกใช้ค าพดูระดบัชาวบา้นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ไม่สละสลวย 
• ไม่ได้สะท้อนตวัตนของตวัละคร บางทีกส็ลบักนัพดู 
• ผูเ้ขียนจงใจน าเสนอแนวคิดของตวัเองผา่นค าพดูของตวั

ละครอย่างตรงไปตรงมา มีความลกัลัน่ ไม่กลมกลืน



เพลง Song ในละครแอบเสิรด์
• ไม่ใช้เพลงท่ีเป็นเสียงดนตรี หรือเสียงนักร้อง แม้แต่ครัง้เดียว
ให้คณุภาพของการพดูและสนทนาของตวัละคร มีความหนัก-เบา
ดงั-ค่อย มีลีลาในจงัหวะต่างๆ ท่ีคล้ายกบัเสียงดนตรีในตวัเอง 
แต่กส็ามารถให้อารมณ์กบัคนดไูด้
• ใช้ “ความเงียบ” และ “จงัหวะหยดุ” บ่อยครัง้ในละคร 
สร้างพลงักระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ได้ดี  ใช้การ ดดูเสียง

ภาพ (Spectacle) ในละครแอบเสิรด์
• เสมือนภาพจิตรกรรม ส่ือสารความหมายผา่นสญัลกัษณ์ 
อปุมาอปุมยั 
• ภาพมีความส าคญัราวกบัเป็นตวัละครอีกตวัหน่ึง ท าหน้าท่ี
แสดงด้วยตวัมนัเอง 



ฉาก (scene design)
แสง (lighting design)
เสียง / เพลง (sound / music)



 แบ่งหน่วยย่อยตามแรงจูงใจ (Motivation Units)

1. มีการเปลี่ยนแปลงเพราะตวัละคร ตวัละครเป็นเหตใุหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง / 

ตวัละครเปลี่ยนความคิด ความตอ้งการ จุดมุ่งหมาย ตดัสนิใจใหม่ เปลี่ยนอารมณ์

2. สถานการณ์เปลี่ยน หรอืมีเหตกุารณ์ใหม่เกดิข้ึน ที่ท าใหต้วัละครเปลี่ยนความคิด 

หรอืการกระท า

3. เกดิแนวคดิหลกั (Theme) ใหม่

 แบ่งตามจงัหวะความตอ้งการ หรอืการแบ่งบตีส ์ (Beats)

แบ่งตามความตอ้งการ จุดประสงค ์หรอืจุดสนใจของตวัละคร ซึ่งแสดงออกมาใน

ค าพูด หรอืการกระท า กริยิาท่าทาง หรอือารมณ์ 

ละครแนวแอบเสริด์ ผูเ้ขียนจะจงใจเนน้ใหเ้หน็แนวความคิดบางอย่าง 

ใหเ้หน็ความอมนุษย ์(Inhuman) หรอืเป็นสญัลกัษณ์แทนนามธรรม 

***แบ่งบตีสต์ามการเปลี่ยนแปลงของแนวความคดิ 

และเรื่องราวที่พูด (Subject Matter)***

การแบ่งบทการแสดงใหล้ะเอยีดยิ่งข้ึน เพือ่ใหเ้หน็ความตอ้งการที่ชดัเจน


