
บทละคร ส ำหรับปี 2 

 เร่ือง ผู้แต่ง เร่ืองย่อ 

1 All my son อาเธอร์ มิลเลอร์ ชา่งคนหนึง่เป็นนกัผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองบนิ ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เขาทราบดีวา่งานของเขาผิดพลาด และมี
เปอร์เซ็นต์เส่ียงในการเกิดอบุตัเิหตสุงู แตก็่ยงัสง่ชิน้สว่นนัน้ไปให้ทางกองทพัใช้เพราะไมอ่ยากเสียเงินซอ่มใหมอี่ก 
จนเป็นเหตใุห้นกับนิย่ีสิบเอ็ดคนเสียชีวิต และหนึง่ในนกับินก็มีลกูชายของเขารวมอยู่ด้วย ลกูสาวเขาเอาแตโ่ทษผู้
เป็นพอ่วา่ท าให้พ่ีชายเธอตาย ตวัพ่อเองก็เฝ้าแตส่ านกึผิด คดิทบทวนซ า้ไปซ า้มา วา่ท าไมจงึตดัสินใจเชน่นัน้ 
สดุท้ายความรู้สกึผิดท่ีกดักินจิตใจก็ท าให้เขาตดัสินใจจบชีวิตตวัเองในท่ีสดุ  

2 รถรำงคันนัน้ช่ือ
ปรำรถนำ 
A Streetcar Named 
Desire 

เท็นเนสซี วิลเลียมส์  "เร่ืองราวของ บล๊านซ์ ดบูวัส์ นางเอกในเร่ืองนีแ้สดงปัญหาของมนษุย์ในสงัคมปัจจบุนั ท่ีต้องทนทกุข์ทรมาน 
เพราะตนไมส่ามารถจะยอมรับสภาพท่ีแท้จริงของชีวิต แตป่รารถนาแรงกล้าท่ีจะได้สิ่งเหนือเอือ้ม ตนจงึไม่
สามารถจะบรรลเุป้าหมายท่ีปรารถนานัน้ได้เพราะความออ่นแอและขอบเขตจ ากดัของตนเอง ในขณะเดียวกนั
โลกแหง่ความจริงก็โหดร้ายทารุณราวกบัพายท่ีุพดักระหน ่า ท าให้ชีวิตท่ีเสมือนเปลวเทียนริบหร่ีนัน้ดับลง มนษุย์
ออ่นแอเหลา่นีจ้งึต้องถกูท าลายหรือถกูทิง้ให้อยูใ่นความวิกลจริต ซึง่เป็นโลกมายาอีกโลกหนึง่ ตดัขาดจากโลก
ปัจจบุนั คือ ความตายในด้านจิตวิญญาณนัน่เอง" 

3 รอยสัก ดอกกุหลำบ 
The Rose Tattoo 

เท็นเนสซี วิลเลียมส์  เป็นการผสมทัง้นิยาย โศกนาฏกรรมแบบกรีก สขุนาฏกรรมและเมโลดรามา่ ถือวา่เป็นจดหมายของเทนเนสซ่ี  
วิลเล่ียมท่ีเขียนให้กบัผู้ ท่ีเคยมีความรักและผู้ ท่ียงัไมเ่คยมี เร่ืองราวของ Serafina Delle Rose หญิงสาวชา่งตดัเสือ้
ชาวซิลี ท่ีได้ถอนตวัออกจากโลกความเป็นจริง ด้วยการกกัขงัหวัใจไว้กบัการไว้ทกุข์ให้กบัสามีอนัเป็นท่ีรักของเธอ
ท่ีตายไปเม่ือหลายปีก่อน และยงัพยายามห้ามไมใ่ห้ลกูสาวอายสุิบหกปีของเธอได้คบหากบัเพ่ือนชาย แตแ่ล้ว
วนันงึเธอก็ต้องหวัใจสลายเม่ือได้รู้ความจริงวา่ สามีท่ีเธอภกัดีนัน้มีชู้และนอกใจเธอมาโดยตลอด พร้อมๆกบัท่ีมี
ชายขบัรถบรรทกุท่ีหุน่ก าย าและมีความคล้ายคลึงกบัสามีของเธอ เพ่ือเข้ามาปลดล๊อคชีวิตของเซเรฟินา่จากความ
โกรธ การถกูทรยศ รวมไปถึงความรักอนัยิ่งใหญ่ของเธอ  
 
 



4 แรงโลกีย์ 
Desire Under the 
Elms, 

ยจีูน โอนีล (Eugene 
O’Neill) 

เป็นเร่ืองของครอบครัวแหง่ความละโมบ พ่อมา่ยจอมงกสมบตัช่ืิอ อีเฟรม แคบบอ็ท เขามีไร่ในแถบนิวอิงแลนด์
และมีลกูชาย 3 คน เอเบน็เป็นลกูชายคนเล็กสดุและเฉลียวฉลาดท่ีสดุ อยา่งไรก็ดี เอเบ็นละโมบอยากยดึครองไร่นี ้
ไว้เป็นสมบตัขิองตนเอง แตเ่อเบน็ก็ต้องพบกบัอปุสรรคใหมคื่อ แอ๊บบี ้เมียใหมข่องพ่อ ท่ีทัง้สาวและสวย แม้จะไม่
ถกูชะตากนัในทีแรก แตส่ดุท้ายทัง้สองก็ได้เสียลกัลอบเป็นชู้กนั จนมีลกู แอ๊บบีห้ลอกวา่อีเฟรมวา่ เดก็คนนีเ้ป็นลกู
ของเค้าเพ่ือจะได้ครอบครองสมบตั ิและเกิดความเข้าใจผิดระหวา่งแอ็บบีก้บัเอเบ็น สง่ผลให้แอ็บบีต้ดัสินใจฆ่าลกู
ชายของตวัเองเพ่ือพิสจูน์ความรักท่ีเธอมีตอ่เอเบน็  

5 Hedda Gabler 
เฮดดำ กำเบลอร์ 
 

เฮนริค อิบเซน (Henrik 
lbsen 

เฮดดา กาเบลอร์ อดีตลกูสาวนายพลท่ีใครๆตา่งพากนัยกยอ่ง ชีวิตของเธอเพียบพร้อมอยา่งไร้ท่ีติ มีสามีท่ีรักเเละ
เทิดทนูเธอยิ่งกวา่ใคร เเตน่ัน่ก็ยงัไมเ่พียงพอส าหรับเธอ เพราะสิ่งท่ีเธอต้องการสกัครัง้ในชีวิตคือการมีอ านาจ    
บงการโชคชะตาคน ซึง่โอกาสนัน้ก็มาถึงเม่ือเฮดดาได้มีโอกาสพบกบัไอเลิร์ต เลิฟบอร์ก คนรักเก่า ในยามท่ีเขา
ก าลงัหมดก าลงัใจท่ีจะมีชีวิตอยู ่ซึง่หารู้ไมว่่าการกระท าในครัง้นีจ้ะน าพาหายนะครัง้ใหญ่มาสูต่วัเธอ 

6 บ้ำนตุ๊กตำ 
 A doll’s House 
 

เฮนริค อิบเซน (Henrik 
lbsen 

นอร่า เฮลเมอร์ ชีวิตของเจ้าหลอ่นแสนจะสบายมาตัง้แตเ่ดก็มีพอ่รักประคบประหงม อยากได้อะไรก็ได้ พอมี
สามีๆ ก็รักและทะนถุนอมอีก ทวา่วนัหนึง่เม่ือสามีล้มป่วยลง นอร่าเกรงวา่ครอบครัวจะหมดรายได้ เธอจงึแอบ
ปลอมลายเซ็นสามีและยืมเงินมาจนุเจือครอบครัวโดยท่ีสามีไมรู้่ ตอ่มาเร่ืองถูกเปิดเผยขึน้ สามีโกรธนอร่าและหา
วา่เธอท าตวัจุ้นจ้าน นอร่าเร่ิมคดิว่าท าไมเธอถึงต้องท าตามคนอ่ืนบอก ท าไมเธอถึงท าแบบนัน้แบบนีไ้มไ่ด้ เธอเร่ิม
ตระหนกัวา่เธอไมเ่คยรู้จกัความต้องการของตวัเองเลย เธอจงึตดัสินใจทิง้ครอบครัวไปหาตวัตนของตวัเองใหม ่พอ
สามีเห็นนอร่าเอาจริง เขากลบัขอร้องงกๆ ให้เธอให้อภยั แตน่อร่าตดัสินใจเดด็ขาดแล้ว  

7 "My Sister In This 
House " 

Wendy Kesselman คริสตินและลีอา ได้เข้ามาท างานเป็นสาวใช้ท่ีบ้านของมาดามดองซาร์ด การเร่ิมต้นของสาวใช้ทัง้สองเป็นไปได้
อยา่งราบร่ืนและทกุอย่างเป็นท่ีนา่พงึพอใจของมาดาม วนัหนึง่สาวใช้ทัง้สองได้ออกไปใช้ชีวิตในวนัหยดุด้วยกนั 
ด้วยการไปจตัรัุสแตม่าดามกลบัไปเจอสาวใช้ทัง้สองท าให้มาดามไมพ่อใจเป็นอยา่งมาก หลงัจากนัน้เหตกุารณ์ใน
บ้านมาดามดองซาร์ดเร่ิมเปล่ียนไปท าให้มาดามกดดนัสาวใช้ทัง้สองเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ทกุอยา่งเร่ิมทวีคณู สาวใช้ทัง้
สองจะท าอย่างไร เพ่ือท าให้ตวัเองหลดุพ้นจากความกดดนัของมาดามไปได้ 

8 เมืองคนโง่ Fools นีล ไซมอ่น Leon Tolchinsky เขาเป็นครูสอนพิเศษท่ีเดนิทางเข้ามาในหมูบ้่านแหง่หนึง่ ท่ีถกูต้องค าสาปให้กลายเป็นคนโง่
เขลาเบาปัญญามาเป็นเวลา 200 ปี Leon ดนัตกหลมุรักสาวสวยผู้ ต้องค าสาป ฉะนัน้หน้าท่ี Leon คือการท าลาย



ค าสาปนีใ้ห้ส าเร็จ แตห่ากเขาอยูใ่นเมืองนีเ้กิน 24 ชม. เขาก็จะกลายเป็นคนโง่ไปด้วย  เขาจะท าได้ส าเร็จหรือไม่ 
9 Miss Julie (มิสจูล่ี) ออกสุ สตรินแบร์ก 

(August Strindberg) 
เหตกุารณ์ได้เกิดขึน้ในห้องครัวใต้คฤหาสน์ของท่านเคาท์ ฌอง คนรับใช้หนุม่กลบัมาจากไปสง่ทา่นเคาท์เสร็จแล้ว
เข้ามาหา คริสตนิแมบ้่านคูห่มัน้ของเขา และมิสจล่ีูลกูสาวทา่นเคาท์เข้ามาเพ่ือเลน่เกมสนกุๆท่ีตวัเองชอบเลน่ ได้
เกิดการตอ่สู้กบัฌองและคริสตนิทางจิตวิทยาในการเอาชนะทกุคน แตฌ่องท่ีฉลาดกวา่จล่ีูได้เดนิตามเกมของจล่ีู
ท่ีคดิวา่ตวัเองเหนือกว่าและได้พลิกเกมให้ตวัเองเหนือกวา่จนได้ และสดุท้าย คริสตนิท่ีฉลาดและมีไหวพริบกวา่
ทกุๆคนรู้เร่ืองได้แก้เผ็ดกบัทัง้คูท่ าให้ทัง้ฌองและจล่ีูหมดหนทางท่ีจะหนีออกจากเหตกุารณ์อนันา่กลวันี ้ทัง้คูจ่งึ
เลือกท่ีจะ...  

10 M Butterfly 
นำยผีเสือ้ 

David Henry Hwang. เป็นละครดรามา่ ท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจาก “Madame Butterfly”, โอเปร่าช่ือดงัของ Puccini เป็นเร่ืองราวของ
การท างานของหนว่ยงานสืบราชการลบั ด้วยการสง่นกัแสดงงิว้จีนผู้ เคยถกูคมุขงั ไปสืบความลบัจากนักการทตู
ชาวฝร่ังเศส ผู้ ท่ีเช่ืออยา่งหมดใจมาตลอด 20 ปีวา่ ภรรยาของเค้าเป็นผู้หญิง ทัง้ๆท่ีจริงเขาเป็นผู้ชายแท้ๆ 

11 จุมพตินำงแมงมุม 
Kiss of Spider woman 

Manuel Puig เป็นเร่ืองของสองนกัโทษร่วมห้องขงัในคกุอาร์เจนตนิ่า คนแรก หลยุส์ โมลินา่ ไอ้หนุม่รักร่วมเพศท่ีมกัสร้าง
จินตนาการในโลกแหง่ความฝันขึน้มา ผา่นความโรแมนติกในภาพยนตร์ตา่งๆท่ีเขาเคยด ูขณะท่ี วาเลนตนิ 
นกัขา่วหวัเอียงซ้ายท่ีรู้สกึตวัอีกที ตวัเองก็กลายเป็นนกัโทษการเมืองกินข้าวแดงซะอย่างงัน้ โมลินา่ ชอบท่ีจะเลา่
เร่ืองราวในจินตนาการเหล่านัน้ให้กบัวาเลนตนิ เพ่ือให้เขาได้ลืมโลกแหง่ความเป็นจริงอนัปวดร้าว ไมว่า่จะเป็น
การเมืองและหญิงคนรักท่ีเขาเฝ้าคิดถึงไปเสีย 

12 ร้อนรัก 
Cat on the hot tin Roof 

เท็นเนสซี วิลเลียมส์ เร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีล้มเหลวในครอบครัว ทัง้สามี-ภรรยา พอ่-ลกู พ่ี-น้อง ตวัเอกคือ บริค อดีตวีรบรุุษนกัฟตุบอลท่ี
กลายเป็นคนขีเ้หล้า กบั แม็กกี ้ภรรยาของเขา มาร่วมงานวนัเกิดของพอ่ บิก๊แด๊ดดี ้ราชาเจ้าของอาณาจกัรไร่
ขนาด 28,000 เอเคอร์ ท่ีก าลงัจะตายด้วยโรคมะเร็ง แตห่มอยงัปิดบงัเจ้าตวัคนป่วยไมใ่ห้รู้ 

13 Summer and Smoke 
คิมหนัต์และควันรัก 

เท็นเนสซี วิลเลียมส์ Alma Winemiller ลกูสาวของรัฐมนตรีท่ีเติบโตขึน้มาพร้อมกบัแอบรักเดก็ชายข้างบ้าน: John Buchanan ชาย
หนุม่นกัแสวงหาความสขุ เขาใช้เวลาชว่งฤดรู้อนในมิสซิสซิปปีในการด่ืมการพนนัและมากรัก Alma ยดึถือใน
ศาสนาจิตวิญญาณอนัสงูสง่และยดึถือในศีลธรรมอยา่งเคร่งครัด ในขณะท่ี John ยดึถือเร่ืองความต้องการ และ
ความใคร่ของมนษุย์ Alma จะปฏิเสธความเสนห่า และความใคร่ลกึๆในจิตใจของมนษุย์ได้หรือไม ่ 

 


