
{ 

สื่อการสอนประกอบวิชา 0606220 วรรณกรรมศิลปะการละครตะวนัตก 

Literature of Western Drama Theatre 

อ.สุวภทัร พนัธป์ภพ 



Tennessee Williams  
1911 –1983  



ไดร้บัการยกย่องว่า เป็นนักเขียนบทชาวอเมริกนั ที่มี

ผลงานโดดเด่นที่สุดในระหว่างปี ค.ศ. 1940 – 1950 

บทละคร : ผูค้นที่ผิดปกต ิตดิเหลา้ พกิาร หรอื     

มีปญัหาดา้นจติใจหรอืจติเพศ  

ผลงานท่ีโด่งดงั 
The Glass Menagerie (1944),  
A Streetcar Named Desire (1947),  
The Rose Tattoo (1951) 
Cat on a Hot Tin Roof (1955),  
 



Life of Tennessee Williams 
 ช่ือเดิม Thomas Lanier 

 เกดิ 26 มีนาคม ค.ศ. 1911 ที่เมืองโคลมับสั รฐัมิสซิสซิปป้ี 

 ครอบครวัตอ้งยา้ยมาอยู่ที่ เมืองเซนตห์ลยุส ์รฐัมิสซูร ีในปี ค.ศ. 1919 

 เรยีนต่อที่ ม. มิสซูรี่ ในปี 1931 เริ่มฉายแววดา้นงานเขียน ชนะรางวลัการเขียน 

 1933 ตอ้งลาออกจากมหาวทิยาลยั ไปท างานในโรงงานรองเทา้ ลม้ป่วยดว้ยโรค

เกี่ยวกบัหวัใจ 

 จบการศึกษา ในสาขาวชิาการละคร จาก ม.ไอโอวา ในปี 1938 

 อาย ุ28 ปี ยา้ยไปอยู่ที่ นิวออลนี ลอสแอนเจลสิ เปลี่ยนช่ือ เป็น Tennessee 

Williams และเปิดตวัว่าเป็น เกย ์ 

 1944 The Glass Managerie ประสบความส าเร็จ 

 ตดิยานอนหลบัและแอลกอฮอล ์จนลม้ป่วยอย่างหนกั ในปี 1967 

  เสยีชีวติเม่ือวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 1983 ที่นิวยอรค์ มีอาย ุ72 ปี 



Home at St. Louis 

Home at Mississippi 



Tennessee Williams: A Life of Theatre 



The Glass Menagerie (1944)  
 

• เปิดแสดงคร ัง้แรกที่ ชิคาโก ้ กอ่นจะไปเปิดการแสดงที่ Broadway ณ Playhouse 

Theatre เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1945 จ านวนกว่า 563 รอบในปีเดียว 

• สรา้งเป็นภาพยนตรใ์นปี 1950 และ 1987 ละครโทรทศันใ์นปี 1966 และ 1973 

• รางวลั New York Drama Awards (1945) 
 

แรงบนัดาลใจ  

เม่ือเคา้ตอ้งลงไปทางใตเ้พื่อดูแลพี่สาว (Rose)  

ที่ป่วยเป็นจติเภท (Schizophrenia)  

ดว้ยความรูส้กึผิดที่ไม่ไดดู้แลพี่สาว  

จงึชดเชยความรูส้กึผิดดว้ยบทละครเรื่องน้ี 



Wingfield Family  



1. Personality Traits : ลกัษณะบคุลกิภาพ 

 ลกัษณะภายนอก / ภายใน อปุนิสยั 

    บุคลิกภาพ ลกัษณะทางกายภาพ ทัง้ ขอ้มูลพื้นฐาน (ช่ือ อายุ เพศ การงาน 

สถานะ) ลกัษณะท่าทาง การพูด และอปุนิสยัที่อยู่ภายใน ใหล้สิตอ์อกมาแต่เลอืก

เฉพาะที่มีประโยชน์ส าหรบัมาใชใ้นการแสดง เลือกที่ส าคญัจริงๆที่ส่งผลต่อการ

กระท า (Action) และความตอ้งการ (Object) ของตวัละคร 

  Background / ภมูิหลงั 

การเลี้ยงดู หรอืเหตกุารณ์ในอดีตที่สง่ผลถงึปจัจุบนั  

และสถานะทางสงัคม (Social Status) 

- หลกัการวิเคราะหต์วัละคร - 
Character Analysis 



2. Goal/Super Objective : เป้าหมาย/ความตอ้งการสูงสดุ  

เป้าหมายหรอืความปรารถนาสูงสดุในชีวติที่ตวัละครตอ้งการ  

 Objective : ความตอ้งการ  

ความตอ้งการของตวัละครที่ท าใหเ้กดิการกระท า (Action) 

  Willpower : แรงมุ่งม ัน่ ความแน่วแน่ แรงขบัเคลื่อน 

ความพลุง่พลา่น แรงผลกัดนั หรอืแรงปรารถนาของตวัละคร ที่น าพาใหไ้ปสูก่ารกระท า 

มีมากขนาดไหน อย่างไร 

 

 

- หลกัการวิเคราะหต์วัละคร - 
Character Analysis 



3. Action : การกระท า 

การกระท าเพือ่ใหไ้ดม้าเพือ่จุดมุ่งหมายที่ตวัละครตอ้งการ 

 Qualities : กลวธิี  

    กลวธีิต่างๆที่ตวัละครใช ้หรอืกระท าเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงเป้าหมาย 

 Values : ค่านิยมของตวัละคร 

     สิง่ที่ตวัละครยดึถอื ค่านิยมเรื่องคุณธรรม ความดีหรอืเลว ความยบัย ัง้ชัง่ใจ 

 Complexity : ความซบัซอ้น 

     ตวัละครรูถ้งึสถานการณ์ของเรื่องหรอืไม่ มากนอ้ยอย่างไร 

 

- หลกัการวิเคราะหต์วัละคร - 
Character Analysis 



4. Conflict : ความขดัแยง้  

ความขดัแยง้ที่เป็นจุดเริ่มตน้ของเรื่องราว และการกระท าท ัง้หมด ตวัละครมีความ

ขดัแยง้กบัใคร อย่างไร   

Relationships : ความสมัพนัธข์องตวัละครหลกั - ตวัละครขดัแยง้ 

  หาคู่ความสมัพนัธห์ลกั (Main Relationship) ระหว่างตวัละครเอก 

(Protagonist) กบั ตวัละครขดัแยง้ (Antigonist) ที่ท าใหเ้กดิการปะทะ หรอืเกิด 

Dramatic Action อย่างไร 

- หลกัการวิเคราะหต์วัละคร - 
Character Analysis 



5. Development of characters : พฒันาการของตวัละคร 

พฒันาการ ความเปลี่ยนแปลง การไดเ้รียนรูข้องตวัละคร ต ัง้แต่เริ่มเรื่อง จนถึง

ตอนทา้ย ตวัละครไดเ้รยีนรูอ้ะไร 

- หลกัการวิเคราะหต์วัละคร - 
Character Analysis 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Amanda 

บลเูมาเท่น (Blue Mountain) 

BLUE = ความเศรา้ 

MOUNTAIN = ภเูขา หรอืสิง่ที่อยู่เหนือระดบัปกติ  

 

ชีวิตช่วงวยัสาวของอแมนดา้ ที่บลูเมาเท่านั้น เป็นช่วงเวลาที่มีความสขุ 

นับไดว้่ารุ่งโรจน์และอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิต  

- แทนความรุ่งเรอืงในอดีตแต่แฝงไว ้

ดว้ยความเศรา้ของตวัละคร  

 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Amanda 

ดอกจองคววิสเีหลอืง (Jonquil) 
ดอกไมช้นิดหน่ึง ที่ข้ึนอยู่บรเิวณชายป่า  

อแมนดา้ในวยัสาวรุน่ที่มีความสดใสบรสิทุธิ์ 

ไรเ้ดียงสาและออ่นตอ่โลก ไม่รูถ้งึเลห่ก์ลโกงของโลกวตัถนิุยม 

ดจุดัง่ดอกไมป่้า 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Amanda 
ชดุสเีหลอืงลูกไก ่คาดโบวส์ฟ้ีา 

ชดุน้ีอแมนดา้เคยใสส่มยัยงัสาว  

แทนความหลงัในอดีตที่มีแต่ความร่าเรงิสดใส  

สเีหลอืง = รา่เรงิ แจม่ใส  

ลูกไก ่= วยัเยาว ์

โบวส์ฟ้ีา = ความเศรา้ (ที่แฝงอยู่ในจติใจ) 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Amanda 
ฤดูใบไมผ้ล ิ(Spring) 

เป็นฤดูกาลที่มีดอกไมบ้านสะพรัง่  

ตามความเช่ือของครสิต ์หมายถงึ ฤดูกาลแหง่ความสขุ สมบูรณ์ และความสมหวงั 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Laura 

ตุก๊ตาแกว้รูปมา้ยูนิคอรน์ 
สวยงาม น่ามอง แต่เปราะบางและแตกงา่ย  

เป็นภาระใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของ ตอ้งทะนุถนอมรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี  

ลอร่า หนา้ตาสวยงาม แต่มีสภาพของร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากความพกิารดว้ยโปลโิอ ครอบครวั

ตอ้งคอยดูแล ไม่สามารถพึ่งตนเองได ้เพราะสภาพจิตใจอ่อนแอ ไม่กลา้ออกไปเผชิญความจริงของ

โลกภายนอกไดเ้พยีงล าพงั  

 

 

มา้ยูนิคอรน์   = สิง่ที่ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความจรงิ /  

  สตัวท์ี่แปลกประหลาด ไม่เขา้พวกกบัมา้ที่ปกต ิ 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Laura 

ดอกกหุลาบสฟ้ีา (Blue Roses) 

ความสวยงาม ในแบบที่แปลกเกินกว่าที่จะอยู่

ไดจ้ริงบนโลกใบน้ี จึงน่าจะเหมาะที่จะอยู่ใน

โลกแห่งจติใจอยู่ในสมยัอดีต  

 

สฟ้ีาของดอกกุหลาบยงัหมายรวมถึงความเศรา้ 

ที่แฝงอยู่ในความสวยงามของดอกกุหลาบ 

ภายใตจ้ติใจของ ลอร่า นัน่เอง 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Laura 

แผ่นเสยีงของพอ่, พพิธิภณัฑ ์ 

การยดึตดิอยู่กบัอดีตของตวัละคร การไม่สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัยุคสมยัที่เปลี่ยนไปได ้

แผ่นเสยีงของพอ่ : เป็นแผ่นเสยีงที่บนัทกึเพลงในอดีตที่คนในวยัเดียวกบัลอร่าไม่นิยม

ฟงัแลว้ เพราะทกุคนฟงัแต่เพลงแจส๊ที่รอ้นแรง  

พพิธิภณัฑ ์: สถานที่เก็บรกัษาของเก่าๆ ที่มีคุณค่าทางจติใจ แต่หาประโยชน์ไม่ไดใ้น

ปจัจุบนั 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Laura 

ดอกไมใ้นเรอืนกระจก, นกเพนกวนิ 

สิง่ที่แปลกแยก และมาจากต่างดินแดน  

เรอืนกระจก : ที่ที่ปลูกและเกบ็รกัษาดอกไมจ้ากเมือง

รอ้น ซึ่งเป็นสิง่แปลกประหลาดส าหรบัคนเมืองหนาว 

นกเพนกวิน : สตัวท์ี่แปลกและแตกต่างจากสตัวต์วั

อืน่ที่อยู่ในสวนสตัวใ์นเมืองหลวง 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Tom 

ภาพยนตรผ์จญภยั  

ทอมชอบหนีไปดูภาพยนตร ์ >>>>> 

ตวัละครตอ้งการหาทางออก หลีกหนี

จากปัญหาและหนีจากสภาพความ

เป็นจริงของครอบคร ัวที่ต ้องแบก

รบัภาระในการหาเลี้ยงแม่และพีส่าว  

          การชมภาพยนตร ์คือ การหนีเขา้ไปสู่อีกโลกหน่ึง ซึ่งเป็นโลกแห่งอิสรภาพ 

และความเป็นตวัเองในแบบที่ผูช้ายแสวงหา เป็นโลกแห่งความตื่นเตน้ ไม่จ าเจซ ้าซาก 

ต่างจากชีวติจรงิที่ตอ้งจมกบัการท างานในโรงงานรองเทา้ 

 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Tom 

ฉายาเชคสเปียร ์ 
สญัลกัษณ์ใชแ้ทนตวัของผูแ้ต่ง เทนเนสซี่ วลิเลี่ยมส ์ผ่านตวัละครทอม 

เชคสเปียร ์= กว ีหรอื นกัประพนัธท์ี่มีความสามารถ ตรงกบัลกัษณะที่แทจ้รงิของทอม 

ที่สามารถแต่งโคลงกลอนได ้เป็นความสามารถที่มีอยู่แต่ไม่มีโอกาสไดน้ าไปใชจ้ริงใน

โลกปจัจุบนัที่เตม็ไปดว้ยการแข่งขนั 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) 

มายากลโลงศพ 
การน าเสนอภาพลวง ที่มองดูเหมือนจรงิ  

เป็นการแสดงความรูส้กึของ ทอม ที่ตอ้งการหลบหนีไปจากปญัหาที่ยุ่งยาก  

กลโลงศพ (กลที่เอาคนเขา้ไปอยู่ในโลง และออกมาไดโ้ดยไม่ตอ้งถอนตะปูสกัตวัเดียว 

>>> ความตอ้งการหลดุพน้จากภาระหนา้ที่ ตอ้งการแสวงหาอสิรภาพ <<< 

โดยไม่กระทบกระเทอืนกบัคนในครอบครวั 

 

Tom 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Jim 
นามสกลุ โอคอนเนอร ์

แปลว่า “ปลา” 

คือ อาหารส าหรบัครอบครวัแคทอลิก 

อย่าง อแมนด้า แทนที่ จะเป็นเ น้ือ 

(ทอม) เหมือนอย่างที่เคยปฏบิตักินัมา  

เช่ือมโยงความเช่ือของชาวคริสต ์ที่จะ

ไม่รบัประทานเน้ือในวนัศุกร ์แต่จะ

ทานปลาแทน  

เปรยีบเทยีบไดว้่า จมิจะมารบัภาระหนา้ที่แทนทอม ที่ท าใหค้รอบครวัไม่ตอ้ง

ล าบาก พึ่งพาเลอืดเน้ือแรงกายของทอมอกีต่อไป 

 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Jim 

แสงเทียน  

แทนความหวงั ความสว่างจากโลกภายนอก = จมิ เป็นผูน้ ามาสูค่รอบครวัของอแมนดา้ 

จมิ คือ ผูถ้อืเทียนเขา้มาขณะที่ไฟในบา้นดบั 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Jim 

โรงเรยีนที่สอนเกี่ยวกบั วทิยุโทรทศัน์ 

แทนความสนใจ และการเรยีนรูท้ี่ใหคุ้ณค่ากบัสงัคมแบบธุรกจิในโลกสมยัใหม่  

ที่มีเงนิเขา้มามีบทบาทส าคญั  

ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นความหวงัและความฝนัของคนอเมรกินัรุ่นใหม่  



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Jim 

หมากฝร ัง่, หลอดไฟของเอดิสนั 

ประดิษฐกรรมที่แสดงใหเ้หน็ค่านิยมที่แตกต่าง 

ของคนยคุเก่า กบัยคุใหม่  
 

หมากฝร ัง่ = มาจากความคดิที่ตอ้งการใหเ้กดิรายได ้

หลอดไฟของเอดิสนั = สิ่งประดิษฐท์ี่มีคุณค่าและ

เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม ไม่ไดค้ านึงถงึรายไดเ้ป็น

หลกั   

 

จมิ...ใหค้วามส าคญักบั “เงนิ” มากกว่าสิง่ใด 

 



สญัลกัษณ์ (Symbolic) Jim 

หอวทิยาศาสตร ์
สะทอ้นใหเ้หน็ความคิด และความตอ้งการของ จมิ 

ที่ใหค้วามส าคญักบัโลกปจัจุบนั ที่ตอ้งแสวงหาความกา้วหนา้ใหก้บัตนเอง  

ไม่ยดึติดกบัอดีตที่ไรป้ระโยชน์ 

 



Theme : แก่นเรื่อง  
ผู้แต่งตั้งใจแต่งเร่ืองนีเ้พ่ือน าเสนอภาพความหลงั  

หรือความทรงจ าในอดตีทีเ่กีย่วข้องกบัชีวติของตัวเอง 
 

ความลวง (Illusion) & ความจริง (Reality)  
 

“ภาพในความทรงจ าน้ัน น้อยนักทีจ่ะเหมือนความจริงอย่างสมบูรณ์
คนเราน้ันมักจะต่อเติมความหลงัให้ดดูกีว่าทีเ่ป็น  
เพือ่หลอกลวงตนเองให้อยู่แต่ในโลกทีส่ร้างขึน้ 
ให้ปราศจากความเลวร้ายของโลกอันแท้จริง” 

…….Tennessee Williams 



Diction : ภาษา 

ฉากเบ้ืองหลงั >> ชนช้ันกลางในเมืองหลวง = ภาษาชนช้ันกลางในเมืองหลวง 
 
อแมนด้า >> ภูมิหลงั ผู้ดีทางใต้ = มีการอบรมที่ดี พูดจาไพเราะ และรังเกยีจ
กิริยามารยาทที่ไม่สุภาพ /ให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาที่ไพเราะ ได้รับ
การศึกษา 
 
ส่งผลให้ตัวละครทั้งหมด พูดจาด้วยภาษาสุภาพ ไม่มีถ้อยค ารุนแรง หยาบ
คาย ไร้การศึกษา แม้ในเวลาที่มีความขัดแย้ง 



Song : เสียง 
เสียงเป็นส่วนหนึ่งของสัญลกัษณ์ (Symbolic) น าเสนอความคดิ การยดึตดิในโลก
อดตี เราจึงได้ยนิเสียงดนตรีประกอบตลอดทั้งเร่ือง 
 

ฉาก 1  :  
• เปิดฉาก เสียงดนตรีคลอระหว่างทอมเล่าเร่ืองในครอบครัว 
• เสียงอแมนด้าพูด >> ภูมิหลงัตวัละครทีม่ีพืน้เพ ในอดตี แต่กม็ีเสียงทอม

ขดัแย้งอยู่ตลอดเวลา  ท าให้เข้าใจถงึความสัมพนัธ์ของตวัละคร  
• การบรรเลงเพลงตุ๊กตาแก้ว  
• จบลงด้วยเสียงระเบดิค ารามของทอม ด้วยความรู้สึกเย้ยหยนัสภาพทีเ่ป็นอยู่

ของครอบครัว 



Song : เสียง 

ฉาก 2  :  
• เสียงจากหีบเพลงโบราณของลอร่า >> ความไม่เข้ากนัของยุคสมัยทีเ่ปลีย่นไป 
 

ฉาก 3  :  
• เสียงบรรยากาศของการทะเลาะกนั  
• เสียงหัวเราะทีแ่สดแทงใจของทอม  
• เสียงร้องของลอร่าทีแ่สนเจ็บปวด เม่ือทอมเหวีย่งเส้ือไปโดนตุ๊กตาแก้ว  

>>> ก่อความสะเทือนอารมณ์ ให้กบัผู้ชม   <<< 
• จบลงทีเ่สียงเพลงตุ๊กตาแก้ว  



Song : เสียง 
ฉาก 4  :  
• ระฆงัตีจากวดัตบีอกเวลา >> ทุกคร้ังทีร่ะฆงัต ีทอมจะเขย่ากระดาษในมือ เกดิ

เสียงกรอบแกรบ >> คล้ายเปรียบเทยีบว่า เสียงระฆงัจากวดัน้ันช่างดงักงัวาน 
ผดิกบัเสียงของมนุษย์ ซ่ึงอย่างมากกไ็ด้แค่กรอบแกรบไร้ความหมาย 

• เสียงทีข่ดักบัความรู้สึกของผู้ชม คือเสียงของอแมนด้า “ต่ืนมายิม้กบัโลกเสียท ี
ลูกจ๋า” >>>  แลดูน่าขนั น่าร าคาญ 

• เสียงทอมทีม่าขอโทษ อแมนด้า  >> ดนตรีบรรเลงเพลง “อาเวมาเรีย”  
• ผู้แต่งพยายามท าให้บรรยากาศดูเหมือนตวัละครจะเข้าใจกนั >> แต่แล้ว เราก็

ได้ยนิเสียงแม่ลูกทะเลาะกนัอกีคร้ังก่อนจบฉาก 
• เสียงคุยโทรศัพท์ของอแมนด้า 



Song : เสียง 

ฉาก 5  :  
• การบรรเลงเพลง “โลกก าลงัรออาทติย์อุทยั” >> ขณะทีท่อมพูดกบัผู้ชม 

บรรยายถึงบรรยากาศของสภาพที่เกดิขึน้ในโลก  
• เสียงทีเ่กดิขึน้ภายในบ้าน >> เสียงการพูดคุยของแม่ลูก >> ให้ความรู้สึก

ย้อนแย้งขัดกนั ระหว่างความรู้สึกของคนทีอ่ยู่ในบ้านกบันอกบ้าน 
• เสียงของอแมนด้า ที่เต็มไปด้วยความหวัง 



Song : เสียง 
ฉาก 6  :  
• เสียงร้องเพลง เสียงหัวเราะของอแมนด้า >> บรรยากาศแห่งความเป่ียมสุข เตม็ไปด้วย

ความหวงั  
• เม่ือลอร่ารู้ว่าจิมจะมา บรรยากาศเร่ิมเปลีย่นไป >> เสียงดนตรีบรรเลงเพลงเขย่าขวญั 

>> ทุกคร้ังทีไ่ด้ยนิช่ือจิม >> ให้ความรู้สึกเป็นเร่ืองยิง่ใหญ่ส าหรับลอร่า 
• เสียงฝีเท้าของจิมและทอม 
• เสียงกร่ิงประตู 
• เสียงกลองรัวระทกึ >> แทนเสียงการเต้นในหัวใจของลอร่า  
• เสียงเพลงจากเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงเก่า >> การหลบหนีเข้าสู่โลกส่วนตวั 
• แต่กจ็ะมีเสียงอแมนด้า เจื้อยแจ้วอยู่ตลอด  
• เสียงพายุ ฟ้าร้อง อยู่ภายนอก >> เตรียมให้กบัฉากต่อไปที่ไฟจะดบั >> แทนความรู้สึก

ทีสั่บสนป่ันป่วนภายในใจของตัวละคร 



Song : เสียง 
ฉาก 7  :  
• เสียงของอแมนด้า ทีท่ าเป็นหัวเราะ>>  คลายสถานการณ์ที่ยุ่งยาก 
• เสียงบรรเลงเพลงแผ่วเบา >> ช่วยคลายสถานการณ์ของลอร่าและจิม สร้างความ

บรรยากาศทีใ่กล้ชิดกนัมากขึน้ 
• เสียงเพลงจากไนต์คลบัฝ่ังตรงข้าม >> จิมขอลอร่าเต้นร า  = จงใจสร้างความโรแมนติค  
• เสียงดนตรีทีแ่ทนความว้าวุ่นใจ >> หลงัจิมเผลอจูบลอร่า 
• เสียงหัวเราของอแมนด้า>> การจงใจเย้ยหยนัโชคชะตา >> สลบักบัเสียงเงยีบทีเ่ศร้าอยู่

ลกึๆของลอร่า 
• เสียงร้องเพลง “น า้มะนาว” อย่างมคีวามสุขของอแมนด้า >> ทั้งๆที่บรรยากาศในเร่ือง

ตอนน้ันแสนยุ่งยาก >> อแมนด้าชวนจิมมาอกี แต่จิมปฏิเสธโดยอ้างถึงคู่หมั้น  
• เกดิเสียงฟ้าลัน่ >>> ความหวงัทั้งมวลของอแมนด้าได้พงัทลายลง 
• เสียงอแมนด้าขับไล่ทอม >> เสียงปิดประตูดงั ปังใหญ่ >> เสียงกรีดร้องของลอร่า  >>   

ทีเ่สียดแทงใจ และสะเทือนอารมณ์ของผู้ชมมากทีสุ่ด 



Spectacle : ภาพ 
บรรยากาศบา้นวิงฟิลด์ : อาคารในชุมชนแออดั ดูคลา้ย “รังผึ้ง” มากกว่าจะ
เป็น ท่ีอยู่อาศยั อพาร์ทเมนท์หันหน้า ออกสู่ตรอกแคบๆท่ีตอ้งข้ึนลงทาง 
“บนัไดหนีไฟ” 
 ก่อใหเ้กิดความรู้สึก และมีความหมายเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic)  
บนัไดหนีไฟ = ความตอ้งการท่ีจะหาหนทางหลีกหนีไปใหไ้กล 
รังผึ้ง = ความแออดั ท่ีเตม็ไปดว้ยไฟแห่งความส้ินหวงั  
 

“การพยายามหาหนทางหลีกหนีไปใหพ้น้จากไฟแห่งความส้ินหวงัท่ีก าลงัลุกโชน  
ท่ีค่อยๆมอดไหมเ้ผาผลาญจิตใจของทุกชีวิตในอาคารแห่งน้ีไปทีละนอ้ยๆ”   

 Tennessee Williams 



Spectacle : ภาพ 



Spectacle : ภาพ 
      ผูแ้ต่งไดส้ร้างภาพให้ผูช้มเขา้ใจถึงบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
ละครในเร่ือง แสดงภูมิหลงัดา้นฐานะ และความเป็นอยูข่องตวัละคร ท่ีเป็นชนชั้นกลางท่ี
ตอ้งด้ินรนท่ามกลางสภาพสังคมเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป 



Spectacle : ภาพ 
ความตั้งใจของผูแ้ต่งท่ีตอ้งการสร้างภาพความทรงจ าในอดีตใหเ้กิดข้ึน  

เพื่อน าเสนอแนวความคิดในเร่ือง “ความจริง” และ “ภาพลวง”  



Symbolism in spectacle  

ผูแ้ต่งใชเ้ทคนิคการน าเสนอภาพ และตวัหนงัสือต่างๆบนจอ  
>>> เพื่อเตรียมผูช้มใหเ้ขา้ใจถึงเน้ือหา  หรือเหตุการณ์ท่ีตวัละครก าลงัเผชิญ 
>>> ผูช้มไดเ้ขา้ใจถึงจิตใจของตวัละครโดยผา่นส่ือเหล่าน้ี  



Symbolism in spectacle  

ฉาก 1 : 
ตวัหนงัสือบนจอ > เม่ือวานน้ี ... อยูท่ี่ไหน? >> พร้อมเปิดตวัสมาชิกวิงฟิลด ์
 
ภาพช่วงทา้ยในการเล่าอดีต >  อแมนดา้ตอนสาว หนา้ประตูตอ้นรับหนุ่มๆ  
>> ตอ้งการน าเสนอใหเ้ห็นจิตใตส้ านึกของอแมนดา้ ท่ีเรียกร้องความรุ่งเรือง
ในอดีต 



Symbolism in spectacle  

  
ภาพที่แสดงถงึสภาพจิตใจลึกๆของตัวละคร (Expressionism)   
• ภาพพิมพดี์ดมากมายหลายเคร่ือง >> สภาพจิตใจท่ีมีความวติกกงัวล  
• ภาพสวนสาธารณะในฤดูหนาว >  สถานท่ีท่ีตวัละครใชห้ลบหนีจากสภาพความเป็น

จริง  
• ตวัหนงัสือบนจอ > พ่ึงเขากิน อาศยัเขาอยู ่>> ความรู้สึกท่ีเป็นปัญหาคาใจอแมนดา้ 

ฉาก 2 : 
ภาพบนจอ > กหุลาบสีฟ้า >> แทนตวัลอร่า 
 



Symbolism in spectacle  

ฉาก 3 : 
• ตวัหนงัสือบนจอ > หลงัจากความลม้เหลว >> เตรียมผูช้มให้พบกบั

เหตุการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนกบัตวัละครต่อไป 
• ภาพชายหนุ่มถือดอกไม้ยืนหน้าประตู >  ส่ิง ท่ีอแมนด้ารอคอย = 

ความหวงั 
• ภาพปกนิตยสารเป็นหญิงสาวสวย >> ภูมิหลงัอาชีพของอแมนดา  
• ตวัหนงัสือบนจอ > ใครว่าผมสวาทโรงงานรองเทา้ >> ความรู้สึกของ

ทอมท่ีมีต่อสภาพท่ีตนตอ้งเผชิญ  
• ไฟบนเวทีสีแดงเขม้ ภาพเงาของคนทั้งสองพาดอยูบ่นเวที ในช่วงท่ีทะเลาะ

กนั >> ภาพความไม่เขา้ใจ ความขดัแยง้ของอแมนดา และทอม 



Symbolism in spectacle  

ฉาก 4 : 
• ภาพบนจอ > ปรากฏแสงสวา่งเรือง

ข้ึนท่ีรูปพ่อท่ียิ้มเผล่ >> การหนี
ปัญหาของตวัละคร (หลงัจากทอมก
ลบัจากดูมายากลโลงศพ) 

• ภาพเรือท่องเท่ียวอยู่ในทะเลกวา้ง >  จิตใตส้ านึกท่ีตอ้งการอิสรภาพของ
ทอม  

• ภาพปกหนงัสือรายปักษ ์> อแมนดายงัคงมีความพยายามในการท างาน
ของตนต่อไป 

 



Symbolism in spectacle  
ฉาก 6 : 
• ตวัหนงัสือ > ดาราโรงเรียนมธัยม >> ปูภูมิหลงั จิม  
• ภาพการเปล่ียนแปลงของบา้นวงิฟิลดท่ี์ตกแต่งสวยงามฝีมือ อแมนดา + เอาจริงเอาจงั

กบัการมาของจิม 
• ตวัหนงัสือ > เสียงฝีเทา้ท่ีกา้วใกลเ้ขา้มา ในบรรยากาศตอน 5 โมงเยน็ของวนัศุกร์ 

ในฤดูใบไมผ้ลิ  
• ภาพอแมนดา ในชุดสีเหลืองลูกไก่ คาดดว้ยโบว ์

สีฟ้าอ่อน ในมือถือช่อดอกไมสี้เหลืองอ่อน และ
การเตน้ร าอยูค่นเดียว เล่าเร่ืองในอดีต >> ภาพท่ี
ดูน่าขันแต่แฝงไวด้้วยความเศร้า การพยายาม
กลบัไปหาอดีตท่ีไม่สามารถไปกนัไดก้บัสภาพ
ความเป็นจริง 
 



Symbolism in spectacle  

ฉาก 5 : 
• ฉากช่วงเวลาค ่าในฤดูใบไมผ้ลิ  >> ฤดูของความสุข ความอุดมสมบูรณ์ 

>> แฝงนยั ความหวงัและความตอ้งการของตวัละคร >> ตวัละครขอพร
จากดวงจนัทร์ใหส้ าเร็จ 



ฉาก 6 : 
• ตวัหนงัสือ > แยแ่ลว้ และเปิดประตู  >> ภาพความต่ืนกลวั อาการท่ีไม่ปกติของ  

ลอร่า ท่ีเป็นสถานการณ์ท่ียิง่ใหญ่ของตวัละคร 
• ภาพการเปล่ียนแปลงของบา้นวิงฟิลดท่ี์ตกแต่งสวยงามฝีมือ อแมนดา + เอาจริงเอา

จงักบัการมาของจิม 
• ภาพจากจิตใตส้ านึกของจิม > ภาพโตะ๊ท างานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายอ านวยการ  
• ภาพเรือใบลอยล าอยูก่ลางทะเลกวา้ง >> เม่ือทอมพดูวา่ก าลงัจะเปล่ียนงาน  
• ตวัหนงัสือ > โธ่เอ๊ย >> แทนความรู้สึกของอแมนดาหลงัลอร่าต่ืนกลวัจนไม่

สามารถร่วมทานอาหารกบัทุกคนได ้

Symbolism in spectacle  



ฉาก 7 : 
• ภาพท่ีบา้นไฟดบั พร้อมตวัหนงัสือ > โรงไฟฟ้าช่างไม่ปรานี >> ขณะท่ีอแมนดา

ทอม จิม ทานอาหารเสร็จ 
• จิมเขา้ไปจุดเทียนในหอ้ง ขอ้ความ > คุณคงจ าดิฉนัไม่ได ้>> 

Symbolism in spectacle  

• ภาพความใกลชิ้ดของตวัละคร จิม- 
ลอร่า บรรยากาศท่ีแสนโรแมนติค 
เธอเร่ิมเปิดใจ 

• ภาพลอร่าส่ง ตุ๊กตาแก้วให้ จิม  >    
วางชีวิตไวใ้นมือจิม 

 



ฉาก 7 : 
• ทั้งคู่เตน้ร าจนชนโต๊ะท าเขาของมา้ยูนิคอร์นหัก > ลอร่าพูดว่า ตอนน้ีมนัเหมือนตวั

อ่ืนๆแลว้ค่ะ >>>แทนความรู้สึกของลอร่าท่ีพร้อมกา้วออกไปสู่โลกภายนอกกบัจิม 
• ภาพกุหลาบสีฟ้า >> เนน้ย  ้าถึงลกัษณะท่ีไม่สามารถอยูใ่นโลกความจริงของลอร่า 
• ตวัหนังสือตอนจิมจูบลอร่า  >> ท่ีระลึก >> บอกว่า จิม ไม่ใช่พระเอกใน

จินตนาการ ท่ีจะมารับผิดชอบลอร่าได้ เขาเป็นเพียง “ความทรงจ าและท่ีระลึก
เท่านั้น” 

• ตวัหนงัสือ > ตน้ดีปลายร้าย >> ภาพสุภาพบุรุษโบกมือลา อยา่งยิม้แยม้ 
• ตวัหนงัสือ > ฟ้าถล่ม! >> ความหวงัความฝันไดพ้งัทลายลง เม่ือรู้วา่จิมมีคู่หมั้น 

 
 

Symbolism in spectacle  



ฉาก 7 : 
• ปิดทา้ยเร่ืองดว้ย ภาพการทะเลาะกนัของ 

อแมนดา และทอม > ตัวหนังสือ “ลา
ก่อน” >>พร้อมการจากไปของทอม 

• พร้อมภาพท่ีติดอยู่ในความทรงจ าของ
ผู ้ชม ก็คือความเจ็บปวดอันแสนเศร้า
ของลอร่า และความส้ินหวงัของอแมนดา 
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