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บทดั้งเดิม >>> โซโฟคลิส (Sophocles)  

1 ใน 3 ของนกัเขียนบทละครโศกนาฎกรรมทีย่ิง่ใหญ่ของชาวกรีก  

 ผูพ้ฒันาละครแบบโศกนาฎกรรม (Tragedy) โดยการเพิม่ใหม้ี

นกัแสดงคนที่ 3 ในการแสดงละครเวที  และเป็นผูริ้เริ่มสรา้ง

ฉากประกอบเวทีดว้ย   

 เขียนบทละครไวร้าว 120 เรื่อง มีตน้ฉบบัเหลือสืบทอดมาถึง

ปัจจุบนัเพียง 7 เรื่อง คือ Antigone, Oedipus Tyrannus, 

Electra, Ajax, Trachniae, Philoctetes และ Oedipus at 

Colonus  

• ในบทละครของโซโฟคลิส หลายๆเรือ่ง เขาชอบเขียนใหม้นุษยม์ีบทบาทมากกว่าเทพเจา้ 

และตวัละครของเขาส่วนใหญ่ จะเป็นวีรบุรุษที่ตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากและชะตา

กรรม แต่ในขณะเดียวกนัก็มีบทกวีทีส่ง่างามรวมอยู่ดว้ย  และยงัเขียนบทละครทีเ่สียดสี

ลอ้เลียนสงัคมไวด้ว้ย 

• สมเด็จพระเจา้อยู่หวั ร.6 ไดท้รงแปลเป็นไทย ตั้งช่ือว่า “อนัตราคน”ี 

 



 จุดประสงคที์เ่ขียนเรื่องนี้  ในปี 1942 และน าออกแสดง

ในปี 1944 เนื่องจาก ในปีนั้นเป็นช่วงของสงครามโลก

ครั้งที่ 2 (1939-1945) เป็นช่วงที่ลทัธินาซีไดแ้ผ่

อ านาจปกครองยุโรป รวมทั้งประเทศฝรัง่เศส ซ่ึงท าให้

ชาวฝรัง่เศสถูกกดขี่ข่มเหงและถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพ

เป็นอย่างมาก  

 
จึงตอ้งการที่จะใหล้ะครเปรียบเสมือนกระจก

สะทอ้นให้แก่ชาวฝรัง่เศสในการเรียกรอ้ง

สิท ธิ เ ส รี ภ าพกลับ คืนมา  โ ดย เป รี ยบ 

Antigone เป็นชาวฝรัง่เศส และเปรียบ 

Créon เป็นนาซีนัน่เอง 

 



 ละครไดช้ี้ใหเ้ห็นถงึความจ าเป็นของแต่ละฝ่าย 

ซ่ึงต่างก็มีปรชัญาชีวิตและอุดมการณข์องตน  

 ฝ่ายหนึ่งจ าตอ้งท าหนา้ที่เพื่อรกัษากฎหมาย

และความสงบสุขของบา้นเมืองใหด้ีที่สุด แม้

จะตอ้งท าในสิ่งที่ขดัต่ออุดมการณข์องตวัเอง 

นัน่ก็คือ Créon  

 อีกฝ่ายหนึ่งบูชาในอุดมการณ์ของตนเอง    

แมจ้ะตอ้งตาย ก็คือ Antigone  

 อานูย สามารถช้ีใหเ้ห็นถงึความจ าเป็นของแต่

ละฝ่ายนี้ ได ้ซ่ึงแมแ้ต่ฝ่ายเผด็จการนาซียงั

ยอมใหน้ าเรื่องนี้ ออกแสดง และละครเรื่องนี้

ยงัส่งผลใหช้าวฝรัง่เศสหลายๆคนลุกข้ึนสูก้บั

อ านาจเผด็จการเพือ่เรียกรอ้งอิสรภาพกลบัคืน

สู่ประเทศฝรัง่เศส 

Antigone (1944) at Théâtre de l'Atelier 







 โดยมกีารดดัแปลงใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมไทย            

 ประการแรก คือมีการแปลงช่ือตวัละครและสถานที่

แบบกรีกโดยใชช่ื้อใหเ้ป็นแบบไทย  

 ประการที่สอง คือ มีการเสริมขยายค าพูดบางค าพูด

เขา้ไปเพื่อใหพ้าดพิงถึงเหตุการณร่์วมสมยัของไทย

ในช่วงนั้น เดือนกรกฎาคม 2519 เกิดก่อน

เหตุการณม์หาวิปโยคในช่วงเดือนตุลาคม 2519 ไม่

นาน ในช่วงที่มีกิจกรรมทางประชาธิปไตยสูงสุดยุค

หนึง่ของประเทศ 

 

จดัแสดงครั้งแรกที่หอประชมุมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เมือ่กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2519  

 



      ตั้ งค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

อ านาจรฐั กบัสิทธิของพลเมือง ผ่านตวัละครหลกั 

2 ตวัคือ Créon ซ่ึงพออนุมานไดว่้าเป็นตวัแทน

ของฝ่ายขวาคือพวกผูน้ าทรราชยใ์นยุคนั้น ส่วน

อีกตัวละคร Antigone คือฝ่ายซ้ายตัวแทนของ

ประชาชนหรือนกัศึกษาที่กลา้ลุกข้ึนมาต่อตา้น

และทา้ทายอ านาจเผด็จการในยุคนั้น  

      บทละครเรื่องนี้ อาจจะไม่ไดส่้งผลกระทบต่อ

การเมืองในช่วงเหตุการณ ์6 ตุลาคม 2519 

โดยตรง แต่ก็เป็นหนึ่งในบทละครที่เสียดสีและ

สะท้อนสภาพทางการเมืองและสังคมในยุค

ดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี 

 



เมืองธีปส ์: นครธีปปรุะ 

กษตัรยิเ์ลอสุ โยตาสตา : ยชุาสติา ครอีอน : ครีธีร ยูรดีิส : อรุสลิ 

อดีิปสุ : เอศบตุร 

อสทิธกฤต พลนิกฤต หสัมณี อนัตราคนี 
เหมาธร 



PLOT 

อันตราคนี เป็นบทละครพดูทีเ่นน้อุดมการณอั์นแน่วแน่   

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องนางเอกของเร่ือง ซึง่ก็คือ อันตราคนี  

 เปิดเรื่อง (Exposition) ดว้ยการบรรยายฉากเป็นเวที มีการแนะน าตวัละคร

และบอกถึงความสมัพนัธข์องตวัละคร อนัตราคนีเป็นใคร เมืองธีปุระแห่งนี้

เป็นมาอย่างไร ท่ีมาท่ีไปและเหตุการณก่์อนหนา้อนัเป็นที่มาของความขดัแยง้ใน

ปัจจุบนั    

 



 ปมปัญหาขดัแยง้ เกิดข้ึน “ระหว่างมนุษยก์บั

มนุษย”์  ไดแ้ก่ อคัรประธานคีรีธร  และ อนัตราคน ี

 

 ความขดัแยง้(Conflict) เกิดข้ึนเมื่ออุดมการณ์

ของอันตราคนี  ขัดแย้ง  กับฝ่ายบริหารประเทศ       

(คีรีธร) ผูเ้ขา้ใจถึงความจริงในชีวิตว่าคนเราก็ตอ้ง

สละอุดมการณเ์พือ่ความอยู่รอด   

 

PLOT 



 คีรีธร ผูเ้ป็นลุงมองว่าโลกนี้ สบัสนน่าสมเพชเกินกว่าที่จะคิดมกัใหญ่ใฝ่สูง  

เขายอมรบัแอกของการเป็นผูน้ าประเทศโดยไม่หวงัจะเป็นใหญ่  หรือหวงัมี

ช่ือเสียง  แต่ถือเป็นหนา้ที่ที่พึงกระท า  แมจ้ะถูกประณามว่าเป็นงานสกปรก

ทั้งๆ ที่สิ่งอ่ืนในชีวิตที่เขาตอ้งการมากกว่านี้   เขารูว่้า  ความสุขในชีวิตคือการ

มีครอบครวั มีลูกมีบา้นที่สงบสุข  มีเวลาพกัผ่อนอยู่กบัลูกหลาน   

 

 อนัตราคนี กลบัยึดมัน่ที่จะท าหนา้ที่ของตนใหไ้ด ้คือการฝังศพพีช่ายของ

เธอ โดยที่ไม่สนใจว่าผลของการกระท าจะเป็นเช่นไร และไม่สนใจกฏเกณฑ์

ใดๆ  เมื่อเธอตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะฝังศพพี่ชาย จึงเป็นเหตุใหเ้กิดความ

ขดัแยง้กนัอย่างรุนแรง   

 

PLOT 

GOAL /Super Objective  



 จากนั้นผูเ้ขียนค่อยๆสรา้งปมปัญหา และเหตุการณที์ท่วีความเขม้ขน้ข้ึนเรื่อยๆ 

(Rising Action) ดว้ยการแทรกฉากอารมณร์ะหว่าง อนัตราคนี และ คีรีธร 

โตเ้ถยีงกนัอย่างรุนแรง ที่ต่างคนต่างตอ้งท าตามหนา้ที่ของตน 

PLOT 

    โดย อนัตราคนี นั้นตอ้งการที่จะฝังศพ  

พลนิกฤต พี่ชายของตนใหไ้ด ้ซ่ึงสวนทาง

กบั คีรีธร ที่ตอ้งรกัษากฎระเบียบไวไ้ม่ยอม

ใหใ้ครเขา้มาฝังศพ ผูที้่กระท าผิดจะตอ้ง

ไดร้บัโทษ  

    เ รื่องราวมาถึง จุดวิกฤติ (Crisis)    

เมื่ออันตราคนี  ยังยืนยัน ที่ จะท าตาม

อุดมการณ์ของตน อันเป็นเหตุให้ คีรีธร 

โกรธมากจึงสัง่ใหท้หารน าตวั อนัตราคนี 

ไปลงโทษ  



 น าไปสู่ผลของความขัดแย้งใน จุดสุดยอด 

(Climax) เมื่อ อนัตราคนี ยอมสละชีวิตโดยการ

ผูกคอตาย และท าให ้เหมาธร ตดัสินใจปลิดชีวิต 

ตายตามคนรักไป รวมไปถึงการฆ่าตัวตายของ 

อุรสิล  

 เ ข้ า สู่ บ ท ส รุ ป เ รื่ อ ง ร า ว (Resolution/ 

Denouement) เมื่ อ คี รี ธ ร  ได้ทร าบ ข่ า วการ

เสียชีวิตของ อุรสิล ที่แม้เขาจะเสียใจมากกับ   

การสูญเสียทั้งบุตรและภรรยา แต่ก็ไม่สามารถท า

อะไรได ้ คีรีธรยงัคงท าหนา้ที่อคัรประธาน เพื่อ

ดูแลความเรียบรอ้ยของบา้นเมืองต่อไป จึงท าให้

ละครเรื่องนี้ จบลงในแบบโศกนาฏกรรม 

 

PLOT 



 เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนแสดงใหเ้ห็นความทุกขท์รมาน

ของชีวิตมนุษย ์(เช่น โลภ โกรธ หลง ฯลฯ) และ

จบลงดว้ยหายนะของตวัละครเอก ซ่ึงเป็นผลท่ี

เกิดจากสิง่ท่ีตวัละครไดก้ระท าลงไป  

 ตัวละครส าคัญ มักจะท า สิ่ ง ท่ีถือกัน ว่าเ ป็น 

“ความผิดอนัใหญ่หลวง” และตอ้งเผชิญกบัชะตา

กรรมรา้ยแรงสุดขีด หรือความตายในตอนทา้ย 

 
ตวัละครเอก อนัตราคนี มีความเป็น TragicHero ประกอบดว้ย Tragic Greatness 

คือมีความยิ่งใหญ่ ดว้ยชาติก าเนิด เป็นธิดากษัตริย ์มีนิสยักลา้หาญ เด็ดเดี่ยว  

เช่ือมัน่ในความคิดของตนเอง ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ควบคู่ไปกบั Tragic Flaw 

(จุดอ่อนหรือขอ้ผิดพลาด) คือ ความด้ือรั้น ที่น ามาซ่ึงหายนะในตอนทา้ย 

 



 โครงเรื่องเป็นแบบโศกนาฏกรรมกรีก มีความเป็น Unity Of Plot เพราะมี การ

กระท า Action ทีม่ีเพียงหนึง่เดียว และไม่ไดห้นัเหไปจากการกระท านั้น  โดยผูเ้ขียน

แสดงใหเ้ห็นว่า “แต่ละคนย่อมมีอุดมการณข์องตนเอง อยู่ที่ใครจะมีความคิดแบบ

ไหน” เหมือนดงัในเรื่องที่ผูเ้ขียนตอ้งการแสดงใหเ้ห็น อุดมการณอ์นัแน่วแน่ของ   

“อนัตราคนี” ที่ยึดถอืในศกัด์ิศรี และความถูกตอ้งเป็นที่ตั้ง 

มีความเป็น Unity Of Place คือ 

สถานที่เกิดเหตุการณม์ีสถานท่ีเดียว  

และมี Unity of Time คือเวลาเกิดข้ึน

ต่อเนือ่งกนัไป ตั้งแต่ตน้จนจบ 

 



 เรื่องราวแสดงใหเ้ห็นถึงความทุกขท์รมานของมนุษย ์การตดัสินใจปลิดชีวิต

ตนเองของ อนัตราคนี เพราะความทรนงในศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยที์่

เคารพตวัเองของเธอนั้น ไดน้ าพาใหผู้ช้มเกิดความรูสึ้ก Pity and Fear 

(สงสารและหวาดกลวั) ในชะตากรรมท่ีตวัละครก าลงัประสบ  

 ผูแ้ต่งไดส้รา้งสถานการณก์ารโตเ้ถียงกนัของตวัละคร สรา้งปมปัญหามากข้ึน

เรื่อยๆ จนน าพาใหผู้ช้มนั้นมีความรูสึ้กร่วม (Involvement) และน าไปสู่ความ

เขา้ใจในชีวิต เมือ่ไดรู้ที้่มาของหายนะ เขา้ใจถงึสาเหตุแห่งทุกข ์Enlightment 

 และผูช้มไปสู่ความรูสึ้กอนัสูงส่ง Cathasis คือการยกระดบัจิตใจ ช าระจิตใจ

ของผูช้มใหบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัที่สุดของละครโศกนาฏกรรม 

 มีการบรรยายถึงเหตุการณรุ์นแรง ฉากสยดสยองที่ไม่ไดเ้กิดบนเวที “ตอ้งพดู

ดว้ยภาษาที่สามารถสร้างภาพใหค้นดูใชจ้ินตนาการคิดตามได”้ ซ่ึงเป็นขนบ

ของละครโศกนาฏกรรมกรีก 



ตวัละครหลกั : อนัตราคนี 

 ลกัษณะภายนอก  

 ลกัษณะนิสยั   

 Goal /Super Objective   

 Objective  

 Action   

 ความขดัแยง้   

 ภูมิหลงั 

 Tragic Greatness 

 Tragic Flaws 

CHARACTER 



ตวัละครปะทะ : คีรีธร 

 ลกัษณะภายนอก  

 ลกัษณะนิสยั   

 Goal /Super Objective   

 Objective  

 Action   

 ความขดัแยง้   

 ภูมิหลงั 

CHARACTER 



ตวัละคร : เหมาธร คู่หมั้นของอนัตราคน ีลูกชายของคีรีธร 

 ลกัษณะภายนอก  

 ลกัษณะนิสยั   

 Goal /Super Objective   

 Objective  

 Action   

 ความขดัแยง้   

 ภูมิหลงั 

CHARACTER 



ตวัละคร : หสัมณี พีส่าวของอนัตรคนี 

 ลกัษณะภายนอก  

 ลกัษณะนิสยั   

 Goal /Super Objective   

 Objective  

 Action   

 ความขดัแยง้   

 ภูมิหลงั 

CHARACTER 



หลกัการใชชี้วิตของมนุษย ์ท่ีมีอุดมการณแ์ละ

แนวคิดเป็นของตนเอง เพราะเปรียบเสมือนพลงั   

ท่ีจะน าเราใหไ้ปพบความส าเร็จ   
 

 แต่ควรค านึงว่าอุดมการณ์นั้นต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ

บา้นเมือง  เพราะสุดท้ายแล้ว  การเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสนอง

อุดมการณข์องตน อาจจะไม่สมปรารถนาเสมอไป  ตรงกนัขา้มอาจจะเป็นสิ่งที่จะ

น าไปสู่ความหายนะได ้ และสุดทา้ยคนทีเ่สียใจอาจจะไม่ใช่เราคนเดียวแต่รวมไปถงึ

คนทีเ่รารกัดว้ย   

 

THEME 



เกียรติยศและศกัด์ิศรีของมนุษย ์ 
จะอยู่ท่ีเสรีภาพในการเลือกชีวิตและความตาย 

หรืออยู่ท่ีความรบัผิดชอบและการเสียสละ  
ทุกคนย่อมมีสิทธิท่ีจะเลือก  

ซ่ึงต่างกมี็เหตผุลและอดุมการณ์ของตวัเอง 

THEME 



 บทสนทนาในเรื่องอันตราคนี  จะเป็นการแสดงทศันะ ความคิด 

ความรูส้ึกของตัวละคร ที่ต้องมีการขับเคี่ยวทางความคิด มีบท

สนทนาทีแ่หลมคม และดูสนุกส าหรบัคนดู  

  

 มีความประณีตของภาษา ที่มีการพิถีพิถ ันเลือกการใช้ถ ้อยค า        

มีความสละสลวย ความงดงามของไม่มีการใชค้ าพูดของสามญัชน 

สมกบัทีต่วัละครเป็นชนชั้นกษตัริย ์ 

 

 

DICTION 


