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จุดเริ่มตน้ในยคุกรกี : Greek Drama (600ปี BC.)

ละครเกดิขึน้ในเทศกาลบวงสรวง 
เทพเจ้าไดโอนีซุส (Dionysus)

เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นและความอุดมสมบูรณ์ 
>> เทพเจ้าแห่งการละคร <<

 มีการประกวดร้องร าท าเพลงบวงสรวงเป็นหมู่ เรียกว่าการแสดง ดธีิแรมบ์ (Dithyramb)
 โดยกลุ่มคนที่เรียกว่า คอรัส(Chorus) กลุ่มนักร้อง นักเต้นระบ า 
 จากนัน้เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การแสดงในรูปแบบของ ละคร
โดยมีนักแสดงเดี่ยวๆ แยกออกมาต่างหาก และท าการสนทนาโต้ตอบกับกลุ่มคอรัส
 ถือว่าเป็นยุคทองของการละครกรีก มีการประกวดเขียนบทละคร และจัดการแสดง

ละครในด้านต่างๆ ท าให้การละครรุ่งเรืองมาก



Chorus – กลุม่นกัรอ้ง / นกัเตน้ระบ ำ



โรงละครสมยักรกี



ประเภทละคร

(1) ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy)
o เป็นเร่ืองเครียด จบลงอย่างเศร้าโศก 
o น าเสนอชีวติความทุกข์ทรมานของ 
ตัวละครเอก (Tragic Hero)
o เป็นผู้มีความสูงส่งด้านฐานะและลักษณะนิสัย 
แต่มีข้อบกพร่องบางประการ น าไปสู่หายนะ
o ต้องดิน้รนต่อสู้กับอ านาจของชะตากรรม
ซึ่งเทพเจ้าเป็นผู้ลขิติ
o เม่ือคนดูแล้วจะเกดิความสงสารและกลัว
ในชะตากรรมที่ตัวละครได้รับ 
o สุดท้ายได้ช าระล้างจติใจให้บริสุทธ์ิ
เข้าใจชีวติ (Catharsis)



ประเภทละคร

(2) ละครสุขนาฏกรรม (Comedy)
o น าเสนอความบกพร่องของมนุษย์ที่ไม่ใช่ความพกิาร 

แต่จะเป็นความผิดพลาดที่เป็นอุปสรรคที่ท าให้ชีวติ
ยุ่งยากมากขึน้ 

o การแสดงใช้ลีลาเกนิจริง แสดงให้เหน็ถงึความไร้
สาระของมนุษย์ และมักสะท้อนให้ผู้ชมเหน็ชีวติ
ตัวเองอย่างขบขัน 

o ต่างจาก Tragedy > ตัวเอกจะได้สิ่งที่สูญเสียคืนมา 
ได้ในสิ่งที่ตามหา ชนะอุปสรรคทุกอย่าง ท าให้สังคม
และโลกเจริญขึน้ จบแบบ Happy Ending 



โศกนำฏกรรม VS สขุนำฏกรรม

• ละครประเภท สุขนาฏกรรม (Comedy)
จะมองดูโลกมนุษย์ด้วยสายตาของผู้วจิารณ์ 
และใช้ความคิดมากกว่าใช้อารมณ์ 
ท าให้ผู้ชมรู้สึกขบขันในความต ่าต้อย 
ความอ่อนแอ มนุษย์น่ีช่างโง่เง่าบกพร่อง
ไปเสียทุกอย่าง
• ในขณะที่โศกนาฏกรรม (Tragedy)
จะท าให้เรารู้สึกว่ามนุษย์มีความยิ่งใหญ่ 
และความทรมานของชีวิตเป็นสิ่งมีค่าซึ่ง 
น าไปสู่ความบริสุทธ์ิของจติใจ



ประเภทละคร (3) ละครโรมานซ์ (Romance)
o มีเร่ืองราวของ Hero ที่ทุกคนใฝ่ฝัน 
อยู่ในอุดมคตขิองทุกคน แต่อาจไม่ค่อยเหน็ในโลกแห่งความจริง 
o ตอนจบชีใ้ห้เหน็คุณธรรมความดีจะต้องชนะความช่ัว
o ภาษาที่ใช้กมั็กจะไพเราะเพราะพริง้ และนิยมเขียน เป็นแบบร้อยกรอง 
หรือถ้าเป็นร้อยแก้วกจ็ะใช้ภาษาที่ เตม็ไปด้วยภาพพจน์และสัญลักษณ์

o ในด้านการแสดงนิยมใช้การ
เคล่ือนไหวแบบนุ่มนวล  

อาจจะใช้ลีลาที่สร้างสรรค์ขึน้ให้มี
ความงดงาม มากกว่าชีวติจริง 
โลกของโรมานซ์เป็นโลกแห่งนิยาย
พาฝันที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกดิขึน้ได้



(4) ละครเริงรมย์ (Melodrama)
o เกดิขึน้และนิยมมากในสมัยปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 
o เน้นเนือ้หาสะเทือนอารมณ์ ดูและ
เข้าใจง่ายๆ ท าให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วม
o ตัวละครแบบ Typed Character

o ด้วยการพัฒนาของส่ือภาพยนตร์
วทิยุโทรทัศน์ จงึได้รับการเผยแพร่มาก
ที่ สุด และมีอิทธิพลสูงสุดต่อผู้ชมทั่ ว
โลก จนอาจกล่าวได้ว่า ภาพยนตร์และ
ละครโทรทัศน์ที่ เราได้ชมกันอยู่ทุก
วันนี ้ ล้วนเป็นเ ร่ืองประเภท เมโล
ดรามาทัง้สิน้



ละครสมยัใหม่ (Modern Theatre)

 ในช่วงปลายศตวรรษที่19 การเมืองและเศรษฐกจิฝ่ังตะวันตก อยู่ในภาวะ

ยุ่งเหยิงจากการปฏิวัตอุิตสาหกรรม เกิดความแออัดของผู้คน กรรมกรในชนบท
อพยพมาอยู่กันหนาแน่นตามเมืองใหญ่ สังคมเส่ือมถอย ความอดอยากและ
อาชญากรรมพุ่งสูงขึน้

 แนวความคดิเพ้อฝันแบบละครโรแมนซ์ และความไม่สมจริงเมโลดรามา 

ดูจะไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่

 ศลิปะการละครเร่ิมเปล่ียนแปลงมาสู่การแสวงหาความเป็นจริงมากขึน้

จึงเกิดละครในรูปแบบใหม่ ที่ต่อต้านรูปแบบความไม่สมจริง มุ่งเน้นความ
เป็นจริงในด้านการ ประพันธ์และการจัดแสดง



(5) ละครแนวสัจจนิยม (Realism)
และแนวธรรมชาตนิิยม(Naturalism)

1) ให้ความส าคัญแก่คนธรรมดาสามัญ
ตัวละครเอกอาจเป็น ชาวนา เสมียน โจร 
ขอทาน โสเภณี >>เป็นตัวละครแบบ
กลม (Well-Rounded Character)
2) ตัวละครทุกตัวดูมีชีวติจริงๆ ตัวละคร
ไม่รับรู้ว่าก าลังมีผู้ชมจ้องดูอยู่ เทคนิคนี ้
เ รี ย ก ว่ า  “ แ บ บ ฝ า ที่ ส่ี ” ( Fourth 
Wall) หมายถึงตัวละครอยู่ในบ้าน ซึ่ งมี
ผนังส่ีด้าน ผู้ชมก าลังมองจาก ด้านที่ ส่ี 
คือ ด้านหน้าเวที



o ต้องเสนอภาพอย่างตรงไปตรงมา อย่างเป็นกลาง และเที่ยงธรรม

ที่สุด โดยไม่บดิเบือนไปจากสิ่งที่เหน็ 

o มักจะเน้นถงึชีวิตของกรรมกรที่ประสบความทุกข์ยาก สะท้อน

ความจริงของสังคมในยุคนัน้ การด าเนินเร่ืองพัฒนาไปอย่าง
สมเหตุสมผล

o การใช้ฉาก และแสง มีความส าคัญมากกว่าในอดีต ฉากเป็นแบบ 

3 มิตมิากกว่าใช้ภาพวาด เคร่ืองแต่งกาย พถิีพถิันเลือกมา เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะของตวัละคร

(5) ละครแนวสัจจนิยม (Realism)
และแนวธรรมชาตนิิยม(Naturalism)



 เกดิจากแนวคดิที่ว่า “ละครไม่ควร

สิน้เปลืองเวลาไปกับสิ่งสมมต ิที่เพียงแต่
จะกระตุ้นให้เกดิความรู้สกึร่วมไปกับละคร 
แต่ไม่ได้เกดิการเปล่ียนแปลงใดๆ”     

 จุดส าคัญ คือ ไม่ต้องการให้ผู้ชม 

มีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครเกนิไปผู้ชมจะ
ถูกท าให้ตระหนักอยู่ทุกขณะที่ก าลังชม
ละครว่า น่ันคือการแสดงทัง้สิน้ และเกดิ
ความรู้สกึถอยห่าง (Alienation)

 มุ่งเน้นการน าเสนอละครเพื่อกระตุ้น

ความส านึกทางสังคม ละครควรจะมีหน้าที่
เปล่ียนแปลงโลกให้ดีขึน้

(6) ละครเอพคิ (Epic Theater)



(7) ละครแอบเสิร์ด (Absurd)

1) ละครแอบเสร์ิด (Absurd) แปลว่า 
เหลวไหล ไร้สาระ น่าหัวเราะ โง่เขลา
2)    โดยเช่ือว่า ชีวิตไม่มีความหมาย 
ไม่มีแบบแผนหรือคุณธรรมอะไรที่
คอยบงการอยู่เหนือการใช้ชีวิตมนุษย์ 
คนเรา ล่องลอยอย่างไ ร้ จุดหมาย         
ในโลกที่ไร้จุดประสงค์และวิถีทาง 
3)  มนุษย์จึงเป็นไทแก่ตัวเอง โดยไม่
ต้องผูกมัดกับพระเจ้าหรือกฎเกณฑ์
ใดๆตามที่ เคยเช่ือถือ มนุษย์จึงเป็นผู้
ก าหนดทางชีวิตของตนเอง มากกว่า
จะตกอยู่ใต้อาณัตขิองสภาวะแวดล้อม
หรือผู้อ่ืนใด แม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้า



(7) ละครแอบเสิร์ด (Absurd)

 ลักษณะการเสนอเร่ืองละครแอบเสร์ิด
มี ลักษณะไม่ปะติดปะต่อเ ช่ือมโยงกัน       
ไม่เป็นเหตุผลต่อกัน 
 ตัวละครพูด หรือท าอะไรไป โดยไม่มี
ความหมาย เราจะเข้าใจละครแอบเสิร์ดได้
ก็ต่อเม่ือเราละทิง้เหตุผล และใช้ความรู้สึก
ไปตามสิ่งที่ได้เหน็เท่านัน้
 ละครแอบเสร์ิดอาจจะดูเหมือนมอง
โลกในแง่ร้าย แต่ก็เป็นการแสดงภาพความ
เป็นจริงในทัศนะใหม่ และเป็นการน าทาง
ไปสู่โลกที่ดีขึน้ โดยการเผชิญหน้ากับความ
เป็นจริง



(8) ละครเพลง (Musical Theater)

 ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2
ละครเพลงกลายเป็นละครที่ มีผู้นิยม
มากขึ ้น เ ร่ื อ ยๆ  และ เ ป็ นละค รที่
แพร่หลายมากที่ สุดแบบหน่ึงในโลก
ธุรกจิ บันเทงิ
 เป็นรูปแบบของละครที่น าดนตรี
เพลง ค าพูด และการเต้นร า รวมเข้า
ด้วยกัน
 ระยะแรกๆ จะเน้นฉากสวยงาม
ตระการตา เพลงเพราะ ฉากเต้นร าหมู่
เคร่ืองแต่งกายสะดุดตา ต่อมาได้มี
วิวัฒนาการมาสนใจในด้านการสร้าง
เนือ้เร่ือง ลักษณะนิสัยตัวละครมากขึน้



(8) ละครเพลง (Musical Theater)

ละครเพลงที่ประสบความส าเร็จเป็น
ธุรกจิบันเทงิและการท่องเที่ยวระดับโลก

1. ย่านบรอดเวย์ (Broadway)
ที่กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา  
หรือที่ รู้จักกันดีว่า “ละครบรอดเวย์” 

2. ย่านเวสต์เอนด์ (West End) 
ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 



1. จงอธิบายลักษณะของละครโศกนาฏกรรม (Tragedy)
2. เทคนิค “แบบฝาที่ส่ี” (Fourth Wall) คืออะไร 

และมักเจอในละครประเภทใด
3.   ละครบรอดเวย์ คืออะไร

ค าถามท้ายบทเรียน


