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 แสดงความบกพร่องของมนุษย ์ที่ไม่ใช่ความพิการ แต่จะเป็นความ

ผิดพลาดทีเ่ป็นอุปสรรคทีท่ าใหชี้วิตยุ่งยากมากข้ึน 

 แสดงใหเ้ห็นถึงความไรส้าระของมนุษย ์และมกัสะทอ้นใหผู้ช้มเห็น

ชีวิตตวัเองอย่างขบขนั 

 ตัวเอกจะได้สิ่งที่ สูญเสียคืนมา หรือได้ในสิ่งที่ตามหา เอาชนะ

อุปสรรคไดทุ้กอย่าง ท าใหส้งัคมและโลกเจริญข้ึน จบแบบ Happy 
Ending

ละครสุขนาฏกรรม (Comedy)





COMEDY TRAGEDY

สุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม

Happy Ending
เรือ่งราวสนุกสนานอลเวง ตลกขบขนั เบาสมอง

และจบลงอย่างมีความสุข 

Sad Ending/Pity & Fear
เรือ่งราวจริงจงั ด าเนนิดว้ยความเคร่งเครียด 

จบลงดว้ยความเศรา้ และการสูญเสีย

Ambiguity in language
ไม่มีความงดงามในแง่ของภาษา 

เป็นภาษาง่ายๆแบบชาวบา้น

Concrete Language
ภาษาสวยงามมีวรรณศิลป์ แบบชนชั้นสูง

Comic Hero
- แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่สมบูรณแ์บบของ

มนุษย์ ที่ม ักมีความผิดพลาดในการกระท า

ขอ้บกพร่อง น่าขบขนั ไปเสียทุกอย่าง

- ตัวละครมีความตั้ งใจที่จะเรียนรูแ้ละ

เปลีย่นแปลงชีวิต

Tragic Hero
- แสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมนุษย์

ความทุกข์ทรมานนั้นเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความ

เขา้ใจในชีวิต

- ตวัละครมีความด้ือรั้น ทะเยอทะยาน และ

จบลงดว้ยหายนะจากการกระท าของตนเอง




คนดูจะหัวเราะเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งแตกต่างไปจากปรกติวิสยั กล่าวคือผิดไปจาก

ความคาดหมาย ซ่ึงเกิดจากความบกพร่องของตวัละคร เช่นความเขลา หรือ

ความอ่อนแอ

การหัวเราะนั้นจะเกิดข้ึนจากการเช่ือในความจริงใจของตัว ละคร เช่ือว่า

สถานการณที์่พลิกผนันั้นไม่ไดเ้กิดมาจากความเสแสรง้ แกลง้ท า หรือจงใจท า 

สถานการณที์่พลิกผนันั้น ตอ้งไม่น ามาซ่ึงความบาดเจ็บและความเดือดรอ้นของ

ตวัละคร เช่น หากพลาดตกเกา้อ้ีแลว้ ตวัละครหรือนกัแสดงตอ้งไม่เจ็บหรือเลือด

ตกยางออก เพราะหากเกิดสิ่งเหล่านั้นข้ึนแลว้ ผูช้มจะไม่รูสึ้กตลกขบขนั แต่จะ

รูสึ้กตึงเครียดจากความเจ็บปวดและเดือดรอ้นที่เกิดข้ึน

Why we laugh in COMEDY





1. Romantic Comedy
ละครท่ีถูกยกว่าเป็นละครชั้นสูง เน้ือเร่ืองเต็มไปด้วยจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ สามารถท่ีจะสมจริงหรือไม่สมจริงก็ได ้ตวัละครมกัเป็นพระเอกและ
นางเอกท่ีสวยงามตามอุดมคติ 

โดยในละครประเภทน้ีนั้น ตวัละครจะไม่ใช่ตวัละครเอก แต่เป็นพวก Clown หรือ
ตวัตลกอาชีพซ่ึงมกัจะพดูจาคมคาย

จะมีเส้นเร่ืองหลัก คือการท่ีตัวละครเอกมีอุปสรรคก่อนจะสามารถลงจบแบบ 
Happy Ending ในตอนทา้ย เช่นเร่ือง As you like it (ตามใจท่าน), Twelfth Night 
(หรรษาราตรี)

ประเภทของละคร COMEDY




2. Comedy of Manners / Restoration Comedy

เป็นละครตลกช้ันสูงอีกเช่นกัน มีเน้ือหาสอดเสียดล้อเลียนสังคมช้ันสูง ซึ่งมี

กฎระเบียบมาก เช่น บางยุคสมัยสังคมจะเน้นพอกหน้าขาว ตัวละครกจ็ะพอก

หน้าขาวสดุๆ ไปเลยกม็ี 

ความตลกของละครประเภทน้ี อยู่ที่ภาษาของบทละครซ่ึงมีการชิงไหวชิงพริบ

อยู่ตลอด มีการใช้ค ากระแนะกระแหน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความ

ต้องการอสิรภาพในยุคที่มีการแบ่งชนช้ัน

มักจะเล่นอยู่ในวงจ ากัดซึ่งมักเป็นสังคมช้ันสูง ไม่ได้เป็นละครที่ชาวบ้านทั่วๆ 

ไปจะได้ชม ท าให้ละครประเภทคนจึงเข้าถึงยาก มีจ านวนน้อย และหดหายไป

เมื่อยุคสมัยดังกล่าวจบลง

ประเภทของละคร COMEDY





3. Satiric Comedy ตลกเสียดสี
คือละครแนวเสียดส ีมุ่งโจมตีข้อบกพร่องและสันดานของ

มนุษย์โดยทั่วไป     ซึ่งละครจะน าจุดบกพร่องดังกล่าวน้ัน

มาเยาะเย้ย ถากถางให้อายปนตลกขบขัน

4. Comedy of Ideas ตลกความคิด

เป็นละครตลกที่เน้นโจมตีความคิดความเช่ือที่บกพร่อง

ล้าสมัยในสังคมน้ันๆ   ซึ่งเมื่อผู้ชมได้ดูแล้ว กจ็ะประจักษ์

ถึงข้อบกพร่อง ความล้าสมัยของความเช่ือดังกล่าว

ประเภทของละคร COMEDY




5. Situation Comedy
เป็นเร่ืองราวตลกซึ่งเกดิจากความสบัสน 

อลเวง อลหม่าน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความ

บังเอญิ ปนกบัความจ าเป็น

ประเภทของละคร COMEDY

6. Farce / Slapstick Comedy
พวกตลกตีหวั มกัจะเป็นตลกท่ีเอะอ่ะ ตึงตงั ตลกท่าทาง
ท่าทางจะโอเวอร์เหลือเช่ือ เนน้ความเจบ็ปวด ความพิกล
พิการ




7. Black Comedy /Dark Comedy ละครตลกร้าย 

คือละครตลกในเร่ืองร้ายๆ ตลกในเร่ืองไม่ควรตลก เช่น ตลกในเร่ืองความโชค

ร้ายหรือความทุกข์ของตัวละคร หรือการเอาประเดน็ทางสงัคม หรือคนส าคัญๆ

ในสังคมมาล้อเ ลียน ท าให้คนดูรู้ สึกข าและสงสารไปในเวลา เดียวกัน

8. Sentimental Comedy &Tearful Comedy

ละครตลกที่เตม็ไปด้วยอารมณ์อ่อนไหว เน้นความซ่ือ ความน่ารักของตัวละคร

เพ่ือให้คนดูเกิดความเห็นใจ ความเอ็นดู และละครตลกแบบเรียกน ้าตา มี

ลักษณะที่ค่อนเข้าเอาใจผู้ชม บทละครถูกเขียนขึ้นด้วยความเหน็อกเหน็ใจต่อตัว

ละครเอกเป็นพิเศษ ซึ่งต่อมาละครประเภทน้ีถูกพัฒนากลายเป็นละครแบบ 

Melodrama ไป

ประเภทของละคร COMEDY





Neil Seimon
American playwright, screenwriter and author.

Style : Romantic comedy/ Farce   

Dramatic comedy.

Theatre Play
Barefoot in the Park (1963) 
The Odd Couple (1965)
Sweet Charity (1966)
Plaza Suite (1968)
The Good Doctor (1973)
Fools (1981)
Brighton Beach Memoirs (1983)
Biloxi Blues (1985)
Lost in Yonkers (1991)





Neil Simon’s Style


