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โครงเร่ือง : PLOT

ได้น ำเค้ำโครงเร่ืองจำก 2 บทละครโศกนำฏกรรมของกรีก     
จำกปลำยปำกกำของ “ยูริพีดสิ” (Euripides)
1 ใน 3 นักเขียนบทละครผู้ยิ่งใหญ่ในยุคกรีก

มำใช้ในกำรสร้ำง Plot



เฟดรา (Phaedra) แม่เลีย้งสาวหลงรักฮปิโพลิดัส ลูกเลีย้งหนุ่ม และเม่ือไม่ได้ดั่งใจ
กยุ็แหย่ให้สามีโกรธลูกชาย จนขับไล่ออกไปและพบความพนิาศในที่สุด

1. เร่ือง Hippolytus 



2. เร่ือง Medea 
เมเดีย ได้ฆ่ำลูกทัง้สองคนตำยเพ่ือแก้แค้น หลังจำกที่ผิดหวังในควำมรักกับเจสัน
ผู้เป็นสำมีและพ่อของลูก 
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 เปิดเร่ือง (Exposition) 
ด้วยกำรพูดคุยระหว่ำง 3 พี่น้องที่เผยให้เห็นถึงควำมคิด ควำมต้องกำรและควำมสัมพันธ์ของตัว

ละคร รวมถึงควำมขัดแย้งที่มีต่อพ่อผู้เข้มงวดของเขำ โดยซีเมียน, พีเทอร์ ปรำรถนำที่จะได้ไปแคลิฟอร์เนีย 
ดนิแดนตะวันตกที่ว่ำกันว่ำคือขุมทองค ำ ส่วนเอเบน น้องชำยต่ำงมำรดำ ผู้ที่แสดงควำมรู้สึกเกลียดชังที่มีต่อ
พ่อออกมำอย่ำงออกนอกหน้ำ เน่ืองจำกเอเบนเช่ือว่ำ พ่อคือคนที่ท ำให้แม่ต้องตำย และยังมำถื อสิทธิ
ครอบครองไร่ที่เคยเป็นของแม่ ซึ่งที่จริงแล้วมันควรจะเป็นของเอเบน รวมไปถงึ มิน สำวสวยประจ ำหมู่บ้ำนที่
เอเบนช่ืนชอบ ก็ยังเคยตกเป็นของพ่อมำก่อน ยิ่งสร้ำงควำมรู้สึกเคียดแค้นในตัวพ่อให้กับเอเบนมำกยิ่งขึน้ 



 ปมปัญหาขัดแย้ง เกิดขึน้ “ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์” ได้แก่ เอเบน และ 
แคบ๊อต ผู้เป็นพ่อ และ “ความขัดแย้งภายในจิตใจ” การต่อสู้กับกิเลส 
ตัณหา ความโลภ 

 ความขัดแย้ง(Conflict) เกิดขึน้เม่ือเอเบน ทราบข่าวว่า พ่อไปได้เมียคน
ใหม่ ทัง้สามพ่ีน้องถึงกับรุมแช่งชักหักกระดูกผู้เป็นบิดา ที่ มักมากใน
ตัณหาไม่จบสิน้ และต่างก็คิดว่า สิทธิในการครอบครองไร่ ที่เป็นมรดกคง
จะต้องตกไปเป็นของแม่เลีย้งคนใหม่อย่างแน่นอน
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ที่แม้ว่าในช่วงการปูเร่ืองเราจะไม่ได้
เหน็ตัวละครแคบ๊อตปรากฎตัว แต่ผู้เขียน
ก็ท าให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเกลียดชัง 
และความขัดแย้งระหว่างพ่อลูกได้อย่าง
ชัดเจน
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• เหตุการณ์ทวีความเข้มข้น (Rising Action) เม่ือรู้ว่าพ่อก าลังจะกลับมาพร้อม

แม่เลีย้งคนใหม่ ซีเมียนและพีเธอร์จึงมีความคิดที่จะหนีจากไร่แห่งนี ้เอเบ็นจึงฉวยโอกาส
ยื่นข้อเสนอให้พี่ชายเซ็นช่ือยกไร่ให้เป็นสิทธิของตนคนเดียว โดยแลกกับเงิน 300 เหรียญ
ที่พ่อแอบเก็บสะสมไว้ที่เอเบนแอบไปรู้ที่ ซ่อน เพื่อก าจัดพี่ชายทัง้สองให้พ้นทางจากการ
ครอบครองไร่

• เม่ือแคบ๊อตและแอบ็บีเ้ดนิทางมาถงึที่ไร่ แอบบีว้างท่าเป็นเจ้าของทุกสิ่ง และเมื่อเธอได้พบ
กับเอเบ็นก็เกิดถูกตาต้องใจเป็นอย่างมาก พยายามที่จะท าดีกับเอเบ็น ในขณะที่เอเบ็นก็
แสดงท่าทรัีงเกียจและดูถูกดูแคลนเธออย่างเหน็ได้ชัด แอ็บบีจ้ึงตัดสินใจจะเอาชนะเอเบน็
ให้ได้ 

เธอจึงพยายามยั่ วยวนเอเบ็น เอเบ็นก็แกล้งยั่ ว
ด้วยการบอกว่าจะไปหามิน ทัง้สองจึงเกิดการปะทะ
คารมกันเสียงดัง แอ๊บบีใ้ส่ความเอเบ็นให้แคบ๊อตฟัง
ว่า เอเบน็พยายามจะปล า้หล่อน เน่ืองจากไม่พอใจที่
แคบ๊อตบอกว่าจะยกไร่ให้เอเบน็คนเดียว 



• แอบบีแ้อบเข้าไปหาเอเบ็นในห้องนอนขณะที่สามี
เฒ่าไม่อยู่  เอเบ็นพยายามขัดขืนต่อต้าน แม้จะ
เคลิบเคลิม้ไปตามแรงปรารถนา แอบบีแ้สดงความ
เด็ดขาดที่จะครอบครองทุกอย่างในบ้าน รวมทัง้ห้อง
ส่วนตัวของแม่เอเบ็นที่ถูกปิดตายไว้ แอบบีจ้ึงท้าทาย
ให้เอเบน็ไปพบในห้องนัน้ 

• เมื่อเข้ามาในห้อง บรรยากาศที่แปลกประหลาดท าให้
เอเบ็นเช่ือว่าวิญญาณของแม่ยังวนเวียนอยู่ แอ็บบี ้
อาศัยจังหวะที่ เห็นเอเบ็นก าลังอ่อนไหว ตีความ
เข้าข้างตัวเอง และบอกให้เอเบ็นแก้แค้นพ่อแทนแม่ 
ด้วยการแย่งตัวเธอมาจากพ่อเสีย เอเบ็นยอมตกลง
และปลดปล่อยอารมณ์ปรารถนารุนแรงที่พยายามอด
กลัน้ไว้ออกมาอย่างเตม็ที่
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แอบ็บีเ้ร่ิมพดูถงึการมีลูกชายกับแคบ๊อต ท าให้เขาตื่นเต้นมากและสัญญาว่าจะยกไร่ให้

แอบ็บี ้หากว่าเธอมีลูกชายให้กับเขา 



• จุดวิกฤต ิ(Crisis) เกิดขึน้เม่ือแอ็บบีค้ลอดลูกชายคนใหม่ ซึ่งแคบ๊อตเข้าใจ
ว่าเป็นลูกของตนเอง ส่วนเอเบ็นก็รู้สึกไม่ชอบใจที่ต้องยอมให้ลูกชายของ
ตนเองตกไปเป็นของพ่ออีกตามเคย เอเบ็นกับแคบ๊อตเกิดปากเสียงกัน
รุนแรงเม่ือแคบ๊อตบอกว่าจะยกไร่ให้กับลูกชายคนใหม่ที่ เกิดกับแอ็บบี ้
พร้อมเปิดเผยว่าแท้จริงแล้ว แอ็บบีต้ัง้ใจที่จะมีลูกชายเพราะหวังจะได้
ครอบครอบไร่แห่งนี ้ท าให้เอเบ็นผิดหวังรุนแรงที่ รู้ว่าถูกแอ็บบีห้ลอก เอ
เบ็นต่อว่าแอ็บบีส้ารพัด แม้ว่าเธอจะพยายามชีแ้จงอย่างไรเอเบ็นก็ไม่ฟัง 
แอ็บบีจ้ึงบอกว่าเธอจะพิสูจน์ให้เอเบ็นได้เห็น ว่าเธอรักเอเบ็นด้วยความ
จริงใจ
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• เหตุการณ์วิกฤติน าไปสู่ผลของความขัดแย้งใน จุดสุดยอด (Climax)
เม่ือแอ็บบีต้ัดสินใจด้วยความทุกข์ทรมาณใจแสนสาหัส เอาหมอนวางทับ
หน้าทารกน้อยในเปล เพ่ือจะเป็นการพสูิจน์ให้เหน็ว่าเธอรักเอเบน็แค่ไหน 
เพราะเช่ือว่าเอเบน็จะกลับมารักเธอเหมือนเดมิ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็น
เช่นนัน้ เม่ือเอเบ็นโกรธจัดที่แอ็บบีฆ่้าลูกชายของเขาได้อย่างเลือดเย็น 
และรีบออกไปตามนายอ าเภอมาจับตัวเธอในฐานะฆาตกร
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• บทสรุปเร่ืองรำว(Resolution/ Denouement) แอ็บบีบ้อกควำมจริงกับ
แคบ๊อต ว่ำเดก็เป็นลูกของเอเบน็ และเธอกไ็ด้ฆ่ำเดก็ไปแล้ว ท ำให้แคบอ็ตเสียใจจนท ำ
อะไรไม่ถูก เอเบ็นกลับเข้ำมำหลังจำกไปบอกนำยอ ำเภอแล้ว และมำขอให้แอ็บบีย้ก
โทษให้ เพรำะเพิ่งคิดได้ในควำมรักที่แท้จริงที่ เกิดขึน้ระหว่ำงทัง้สอง และขอร่วมรับ
โทษไปกับเธอ เน่ืองจำกคิดได้ว่ำเขำเองก็ได้ร่วมกระท ำท ำสิ่ งที่ผิดบำปค รั้งนีด้้วย
เช่นกัน แอบ็บีไ้ม่ถือโทษโกรธทัง้สองเข้ำใจกันอีกครัง้ 

• แคบ็อต คิดจะเผำไร่ให้วอดวำย และตำม   
ซีเมียนกับพิเธอร์ไป แต่เมื่อจะไปเอำเงินที่
ซ่อนไว้ก็ไม่พบอะไร แคบ๊อตจึงตัดสินใจอยู่
ที่ไร่ต่อไปเพียงล ำพงั 

• เอเบ็นสำรภำพควำมผิดกับนำยอ ำเภอและ
ขอร่วมรับโทษด้วย ในฐำนะที่ เป็นชู้กับเมีย
ของพ่อตัวเอง ทัง้คู่ถูกคุมตัวออกไป



• ยูจีน โอนีล ได้น ำเอำองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็น
ละครโศกนำฏกรรมกรีกมำใช้

• กำรสร้ำงโครงเร่ืองที่ มี **กำรกระท ำ Action ที่ มี
เพียงหน่ึงเดียว** และไม่ได้หันเหไปจำกกำร
กระท ำนัน้ โดยในเร่ืองนีต้ัวละครหลัก ก็คือ เอเบน 
พยำยำมท ำทุกวิถีทำงเพื่อให้ได้ไร่มำครอบครอง 
และเอำชนะพ่อให้ส ำเร็จ
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• มีเอกภำพของเร่ืองรำว Unity of Plot 
หรือ Unity of Action ซึ่งถือเป็น
เกณฑ์มำตรฐำนของกำรเขียนบท
ประเภทโศกนำฏกรรม



• วิเครำะห์โครงเร่ืองในลักษณะของละครโศกนำฏกรรม
• ควำมรู้สึกสงสำรและควำมกลัว (Pity and Fear) ของผู้ชมจะถูกกระตุ้นขึน้มำ
จำกกำรที่ เ รำได้ เห็นเหตุกำรณ์ร้ำยแรงเกิดขึ ้น  ระหว่ำงตัวละครที่ มี
ควำมสัมพันธ์ “ใกล้ชิด และรักใคร่ใยดี” ในกันและกัน ซึ่งจะท ำให้เรำรู้สึกที่เรำ
มีต่อเร่ืองนัน้ทวีควำมเข้มข้นยิ่งขึน้ไปอีก 
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• ผู้เขียนใช้เร่ืองรำวของควำมสัมพันธ์ผิดประเพณี ระหว่ำงคนใน
ครอบครัว (Incest) และกำรสังหำรลูกตนเอง มำเพื่อก่อผลทำง
อำรมณ์ ที่สยองขวัญและน่ำตระหนกให้แก่คนดู
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ตัวละคร : CHARACTER
• ตัวละครหลัก เอเบน็ : Eben
• ลักษณะภำยนอก อำยุ 25 ปี สูง ล ่ำสัน รูปหน้ำได้สัดส่วน หน้ำตำดี แต่สีหน้ำ ฉำยแววเป็นอริ และ

ปกป้องตนเอง แววตำมุ่งม่ัน ผมสีด ำ มีหนวดเครำ หยกิขอด แต่งตัวด้วยเสือ้ชำวไร่
เนือ้หยำบ

• ลักษณะนิสัย มีควำมอ่อนโยน ที่ หุ้มไว้ด้วยควำมแขง็กระด้ำง มีควำมมุ่งมั่น ปำกจัดปำกร้ำย ใจร้อน 
• GOAL ต้องกำรเอำชนะพ่อ และได้ครอบครองทุกสิ่ง อยำกมีสมบัตเิป็นของตนเอง 

ต้องกำร ควำมรักที่แท้จริง
• Objective ต้องกำรไร่คืนมำ ต้องกำรได้แอบบี ้
• Action เอเบนให้พี่ชำยท ำสัญญำยกสิทธิในไร่ให้ตนเอง  ด้วยกำรเอำเงินที่พ่อซ่อนไว้ให้พี่ชำย

ไป เอเบนวำงแผนร่วมกับแอบบีว่้ำจะมีลูกชำยเพื่อหลอกพ่อ เอเบนตัดสินใจมีสัมพันธ์กับแอบบีเ้พรำะคดิว่ำ
จะได้อยู่เหนือผู้เป็นพ่อ

• ควำมขัดแย้ง เอเบนต้องกำรจะทวงสิทธิควำมเป็นเจ้ำของไร่คืนจำกพ่อ แต่พ่อไม่ยอมให้ / เอเบน
พยำยำมหักห้ำมใจไม่ให้เผลอใจไปกับแรงปรำรถนำที่ มีต่อแอบบี ้แต่แอบบีก้็พยำยำมยั่วยวนให้เอเบนใจ
อ่อน

• ภมูิหลัง เอเบนเข้ำใจว่ำพ่อท ำให้แม่ต้องตรอมใจจนตำย  เก็บกดที่ พ่อจู้จี ้เข้มงวดมำกเกินไป
ขำดควำมรักจำกพ่อ และแม่ จงึโหยหำควำมรัก 

• Tragic Greatness ควำมยิ่งใหญ่ : มีควำมมุ่งมั่นในควำมต้องกำรของตนเอง  / 



ตัวละครหลัก เอเบน็ : Eben
• ผู้เขียนแนะน ำตัวละครตัวแรกให้เรำรู้จัก คือ เอเบน็ ซึ่งได้บรรยำยลักษณะ
หน้ำตำท่ำทำงที่มีลักษณะดงึดูดใจ ค ำพูดเปิดเร่ืองเพียงค ำเดียวที่กล่ำวช่ืน
ชมทัศนียภำพของไร่ ยำมต้องแสงสีทองของพระอำทติย์ตกดนิ 

• เผยให้เห็นลักษณะอันอ่อนไหวต่อควำมงดงำมในธรรมชำติ และควำมรัก
ในสมบัตทิี่เป็นแผ่นดนิชิน้นีข้องเขำ (จำกค ำบรรยำยหน้ำ 15)

• ท ำให้รู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวละคร แต่ก็ต้องสะดุดลง เม่ือเอเบ็นถ่มน ำ้ลำย
ลงพืน้ 

• โอนีล เตรียมลักษณะตัวละครให้ผู้อ่ำนรู้สึกสองจิตสองใจในตัวเอเบ็น 
สลับกันไปมำตลอดทัง้เร่ือง 



ตัวละคร : CHARACTER
• ตัวละครปะทะ อีเฟรียม แคบอ็ต : Ephraim Cabot
• ลักษณะภำยนอก อำยุ 75 ปี ร่ำงสูง ผอมเกร็ง ท่ำทำงมีพละก ำลังมหำศำล แกร่ง เฉียบขำด ไหล่งุ้มเพรำะ

ท ำงำนหนัก ใบหน้ำบกึบนึรำวสลักออกมำจำกแท่งหนิผำ แต่กมี็ริว้รอยอ่อนแอปรำกฏอยู่
นัยน์ตำของเขำเล็กหยี สำยตำสัน้ กระพริบตำถี่เสมอ แต่งกำยด้วยเสือ้ผ้ำส ำหรับในอำทติย์
สีด ำทมึๆ

• ลักษณะนิสัย จู้จีขี้บ่้น ขยัน เอำแต่ใจ เอำตัวเองเป็นใหญ่ เจ้ำชู้ อำรมณ์ร้ำย เหน็แก่ตัว  

• GOAL ต้องกำรมีอ ำนำจเหนือทกุคน ต้องกำรลูกหลำนไว้ข้ำงกำย ต้องกำรควำมรักที่แท้จริง  
จำกลูกและภรรยำ

• Objective ต้องกำรครอบครองสมบัต ิเพรำะอยำกให้ลูกหลำนอยู่ด้วย

• Action ไม่คิดจะแบ่งสมบัตใิห้ใคร เพรำะกลัวว่ำลูกๆจะหนีไป  
• ควำมขัดแย้ง แคบอตมีเมียใหม่ท ำให้เอเบนไม่พอใจ แคบอตบอกว่ำจะยกสมบัตใิห้เอเบนคนเดียว 

ไม่ให้แอบบี ้แอบบีจ้งึหำทำงจะเอำสมบัตมิำเป็นของตัวเอง ต่อมำเม่ือแอบบีค้ลอดลูก
ชำยแคบ๊อตกป็ระกำศว่ำจะยกสมบัตใิห้ใครลูกชำยคนใหม่ เอเบนจงึโกรธและรู้ควำม
จริงว่ำทัง้หมดคือแผนของแอบบี ้

• ภูมิหลัง เป็นหวัหน้ำครอบครัวที่เอำแต่ใจ เผดจ็กำร ท ำให้คนรอบข้ำงอึดอัด แต่ลึกๆแล้วก็
ต้องกำรควำมรัก ต้องกำรคนที่เข้ำใจ แต่ด้วยควำมที่ท ำงำนเป็นชำวไร่ ใช้แรงงำน อยู่
กับวัวกับควำย จงึขำดควำมละเอียดอ่อน

• Tragic Greatness : ขยัน อดทน แข็งแกร่ง
• Tragic Flaw : จู้จี ้เข้มงวดจนเกนิไป ไม่เหน็อกเหน็ใจคนอ่ืน



ตัวละครปะทะ อีเฟรียม แคบอ็ต : Ephraim Cabot

• แม้จะปรำกฏตัวบนเวทีครัง้แรกในตอนท้ำยของตอนที่ 1 แต่แคบ๊อตกลับ
แทรกตัวอยู่ในบรรยำกำศทุกอณูของบ้ำนนับตัง้แต่เปิดฉำก

• แคบอ็ต เป็นพระเอกของโศกนำฏกรรม (Tragic Hero) 
• เอเบน็ เป็นตัวเอกของละครดรำม่ำ (Dramatic Hero) 
• ควำมขัดแย้งระหว่ำงควำมเข้มแขง็และควำมอ่อนแอ 
• กำรชงิดีชิงเด่นระหว่ำงสองตัวละครนี ้ยิ่งชีใ้ห้เหน็ถงึควำมคล้ำยกันของคน
ทัง้คู่ 

• “เหมือนยังกับโขกกันมำ” “หมำเหมือนกันมันกฟั็ดกันเอง”



ตัวละคร : CHARACTER
•ตัวละครปะทะ แอ็บบี ้: Abbie
• ลักษณะภำยนอก อำยุ 35 ปี อวบอัด ใบหน้ำกลมสวย มีแรงดึงดูดทำงเพศ Sex Appeal แววตำ

แน่วแน่มำดมั่น มีทัง้ควำมเข้มแขง็และดือ้ดงึ มีควำมพยศและฮดึสู้
• ลักษณะนิสัย เจ้ำเล่ห์ ใฝ่สูง โลภมำก ดือ้รัน้ ไม่ยอมคน ช่ำงพดูเอำใจ มีจริตมำรยำหญิง
• GOAL ต้องกำรควำมรักที่แท้จริง ต้องกำรจะมีสมบัตเิป็นของตนเอง
• Objective ต้องกำรครอบครองไร่ และต้องกำรเอเบน
• Action ยอมแต่งงำนกับตำเฒ่ำวัย 75 ปี เพื่อหวังจะได้เป็นเจ้ำของไร่ พยำยำมท ำดี

กับเอเบนแต่เมื่อเอเบนด่ำกลับ แอ็บบีจ้ึงใช้วิธียั่ วยวนเพื่อให้เอเบนใจอ่อน
ยอมเป็นของเธอ อ้ำงว่ำวิญญำณของแม่เอเบนน่ำจะต้องกำรให้เอเบ็นแก้
แค้นพ่อแทนแม่ ด้วยกำรแย่งเธอมำเพื่อเอำชนะพ่อ นอกจำกนีก้็ยังวำงแผน
มีลูกชำยให้กับแคบ๊อตด้วยกำรมีสัมพันธ์กับเอเบ็น

• ควำมขัดแย้ง แคบ๊อตหวงสมบัติบอกจะยกให้เอเบน แล้วก็ยังโดนเอเบนดูถูก ด่ำทอ จน
เธอต้องกำรจะเอำชนะ 

• ภมูหิลัง เคยยำกจน ล ำบำกมำก่อน เป็นเด็กก ำพร้ำ เคยมีสำมีแต่สำมีก็ไม่สนใจดูแล 
เคยมีลูกแต่ลูกก็ตำย 



ตัวละครปะทะ  แอ็บบี ้: Abbie
• เป็นตัวละครหลักผู้หญิงคนเดียวในเร่ือง ที่ใช้แรงดงึดูดของควำมเป็นผู้หญิงในฐำนะที่

เป็นทัง้เมีย และแม่ เพื่อช่วยให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ปรำรถนำ
• ใช้ควำมเป็นผู้หญิง ยั่วยวนต่อแรงปรำรถนำของแคบ๊อตที่ยังคงเตม็เป่ียม แม้วัยจะ

ล่วงเลยแล้วกต็ำม เพื่อจะก้ำวเข้ำมำมีส่วนเป็นเจ้ำของบ้ำนที่ตนเองไม่เคยมี 
• ใช้ควำมเป็นแม่ที่เอเบน็ใฝ่หำ เข้ำดงึดูดเอเบน็ ทลำยก ำแพงที่เขำสร้ำงขึน้ป้องกัน

ตัวเองไว้
• ใช้ควำมสำมำรถของผู้หญิงที่จะให้ก ำเนิดทำรก เพื่อ จับ แคบ๊อตไว้
• แต่เม่ือเธอต้องเลือก เธอเลือกที่จะสละควำมเป็นแม่ออกไป โดยฆ่ำทำรกน้อยที่เธอ

เช่ือว่ำเกดิมำเป็นมำรขวำงกัน้ควำมสุขจำกควำมรักที่แท้จริงครัง้แรกในชีวิตของเธอ
• เธอจงึยอมรับในชะตำกรรมที่ตนเองก่อขึน้ ได้อย่ำงสงบและเช่ือมั่น



ตัวละคร : CHARACTER
• ตัวละคร ซีเมียน : Simeon & พเีทอร์ Peter
• ลักษณะภำยนอก อำยุ 39 ปี / 37 ปี ร่ำงสูง ไหล่กว้ำง ดูท ำงำนหนัก
สมบุกสมบันมำมำกกว่ำ  เสือ้ผ้ำเลอะเทอะ เปรอะปรัง สวมรองเท้ำบูท 

• GOAL ต้องกำรเป็นอสิระจำกผู้เป็นพ่อ 
• Objective ต้องกำรไปขุดทองที่แคลฟิอร์เนีย
• Action ยอมเซน็สัญญำยกสทิธิในไร่ให้เอเบน็แลกกับเงนิ 300$



DESIRE UNDER THE ELMS
• DESIRE : ปรำรถนำ >>> ควำมรัก ควำมใคร่ ควำมโลภ ควำมหลง 
กเิลส ตัณหำ ควำมไม่รู้จักพอ ควำมต้องกำรที่มำกเกนิไป 

• UNDER : ภำยใต้ ....ภำยใต้อ ำนำจ ภำยใต้จติใจ  กำรครอบง ำ 
ครอบครอง ร่มเงำ ที่ให้ควำมคุ้มครอง อบอุ่น ร่มเงำ แต่กมื็ดมิดได้เช่นกัน

• THE ELMS : ต้นเอลมส์ อ ำนำจของพ่อ / ควำมแค้น ควำมเกลียดชัง 
ควำมหม่นหมอง ควำมโศกเศร้ำ ควำมรักที่โอบรัดอยู่ ควำมยึดติด ควำม
โลภ



แก่นเร่ือง,ควำมคิด :THEME / THOUGH

ควำมลุ่มหลงในกิเลส ตัณหำ ควำมโลภ ขำดศีลธรรม
จะน ำพำไปสู่หำยนะ และควำมสูญเสียอันยิ่งใหญ่

• โอนีล เขียนบทละครเร่ืองนีด้้วยควำมตัง้ใจที่ จะก่อให้เกิดควำมสะเทือน
อำรมณ์เย่ียงละครโศกนำฏกรรมที่แท้จริง ซึ่งผู้แต่งได้ศึกษำองค์ประกอบของ
โศกนำฏกรรมกรีกและน ำมำใช้กับเร่ืองที่ตนเองแต่งขึน้ 

• ด้วยกำรวำงอำรมณ์หลักไว้ที่ “ควำมสงสำร” และ “ควำมกลัว” (Pity & Fear)
และมุ่งหวังให้เกิดภำวะ “ควำมบริสุทธ์ิของจิตใจ” (Catharsis) ซึ่งจะช ำระ
อำรมณ์ที่เศร้ำหมองออกไป และหลุดพ้นล่วงเข้ำสู่ควำมสงบ (Enlightenment)



ภำษำ : Diction
• เน่ืองจำกเร่ืองนี ้อำศัยฉำกของเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้ในแถบนิวอิงแลนด์ ในช่วงปี 
ค.ศ. 1850 กำรใช้ภำษำของตัวละคร จึงเป็นภำษำพูดของชำวไร่แถบนัน้ ซึ่ง
เป็นกำรพูดจำของผู้คนที่ไร้กำรศึกษำ และขำดกำรขัดเกลำถ้อยค ำส ำนวนจึง
ค่อนข้ำงตรงไปตรงมำ และดูทื่อๆ ขำดรสอันสุนทรีย์ของภำษำ 

นิวองิแลนด์

แคลฟิอร์เนีย



เสียง : Song (ท ำให้เกิดบรรยำกำศ)
• เมื่อเปิดฉำกขึน้ เรำจะเหน็เอเบนเข้ำมำเป็นคน

แรก พร้อมกับสั่นระฆังลั่ นส่งเสียงแสบแก้วห ู
เพื่อเรียกพี่ชำยทัง้สองให้กลับมำจำกไร่ มำทำน
อำหำรเย็นเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดูไม่เป็น
มิตร ท่ำมกลำงแสงอำทิตย์อัสดงที่สำดไปทั่ ว
บริเวณไร่ ที่ดูอบอุ่น ซึ่งเป็นควำมรู้สึกที่ขัดกัน
อย่ำงประหลำด

• เมื่อซีเมียน และพิเธอร์จำกไป เขำส่งเสียงเอ็ด
ตะโร ท ำ ท่ำล้อเลียนพ่อ พร้อมเต้นระบ ำ
อินเดียนแดง และส่งเสียงอย่ำงคึกคะนอง และ
จำกไปพร้อมกับเสียง ร้องเพลงของคนขุดทอง



• ในองก์ที่สอง บรรยำกำศของควำมเงยีบอย่ำงน่ำ
อึดอัด ที่แฝงเร้นไว้ด้วยอำรมณ์รุนแรงที่ ด ำเนิน
อยู่  แคบ๊อตไม่อำจทนควำมอึดอัด ที่ไม่สำมำรถ
สื่อสำรกับบุคคลใกล้ชดิอีกคนได้ 

• หลังจำกเสียงพูดพล่ำมเร่ืองของตัวเองให้แอบบี ้
ฟั งอยู่ น ำน นับสิบนำที  โดยไ ม่ มีปฏิกิ ริ ย ำ
ตอบสนอง เขำจึงยอมแพ้และหนีออกไป คุยกับ
วัวและควำย ที่มันฟังรู้เร่ือง

• ในยำมเงียบสงัดของค ่ำคืนนีเ้อง อำรมณ์รุนแรง
ที่ ซ่อนเร้นระหว่ำงแอบบี ้กับเอเบ็น ก็ระเบิด
ออกมำ ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่  “รู้สึก” กันว่ำมี 
“แม่” ของเอเบ็น เป็นสื่อกลำงเชื่อมโยงให้คนทัง้
สองเข้ำมำรวมจติใจเป็นหน่ึงเดยีว

เสียง : Song



• องก์ที่สำม เปิดขึน้ในบรรยำกำศอันครืน้เครง
ของงำนฉลอง “ลูกชำยคนใหม่” เรำได้ยิน
เสียงดนตรีบรรเลงเป็นพืน้หลัง ให้เสียง
ซุบซิบนินทำเร่ืองอือ้ฉำวที่เกิดขึน้ในหลังคำ
บ้ำนนีไ้ปทั่วงำน 

• จำกนัน้ก็จะได้ยินเสียงเพลงที่บรรเลงโดยคน
ซอในท ำนอง “Lady of the Lake” และเพลง 
“Pop Goes the Weasel” ประกอบกับกำรเต้น
ระบ ำอันดุเดือด และเข้มข้นทรงพละก ำลัง
ของแคบ็อต แข่งกับเสียงดนตรี จนในที่ สุด
คนซอต้องขอยอมแพ้ เลิกเล่นไปอย่ำง
เหน่ือยอ่อน 

เสียง : Song



• ควำมเงียบสงบของยำมค ่ำคืนกลับมำอีกครั้ง 
ก่อนจะถูกท ำลำยลงด้วยอำรมณ์รุนแรงและ
เ กี ้ยวโกรธ ในฉำกทะเลำะ และต่อสู้ กัน
ระหว่ำงแคบอ็ตกับเอเบน็

• น ำไปสู่ควำมตงึเครียดขมงึของบรรยำกำศแห่ง
จิตใจที่ไขว้เขว และควำมสะเทือนใจจำกกำร
ฆำตกรรมทำรกน้อย

• และในที่สุดจังหวะของเร่ืองก็คล่ีคลำยลงด้วย
ภำวะ “ควำมเข้ำใจ” ที่ ผ่อนคลำยควำมทุรนทุ
รำยร้อนรนของตัวละครลงในตอนท้ำย

เสียง : Song



• ละครเปิดฉำกที่ภำยนอกตัวบ้ำนไร่ของครอบครัวแคบอ็ต แล้วจึงน ำเรำเข้ำไป
ภำยในบ้ำนด้วยกำรยกฝำที่กัน้ออกไป แล้วกก็ลับมำภำยนอกอีก 

• เรำจะได้เห็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ในห้องหน่ึง หรือในหลำยๆห้องไปพร้อมๆ
กันในเวลำเดียวกัน นับเป็นกำรใช้ฉำกที่ท ำให้เรำคุ้นเคยกับครอบครัวนี ้ และ
ก่อให้เกิดควำมรู้สึกเหมือนกับว่ำเรำได้เข้ำไปแอบฟังเร่ืองรำวภำยในบ้ำนนี ้
ได้ทุกหนแห่งที่เรำต้องกำร 

ภำพ : Spectacle

เป็นฉำกที่มีควำมสมจริง
แบบสัจนิยม พร้อมๆไปกับลักษณะ 
เอกเพรสช่ันนิสม์ (Expressionism) 
ไปด้วย



• สถำนที่เกิดเหตุกำรณ์ คือบ้ำนไร่ของครอบครัวแคบ็อต ในนิวอิงแลนด์ 
ปี ค.ศ.1850 มีกำรบรรยำยฉำกของไร่ไว้อย่ำงละเอียดเพื่อสร้ำงภำพให้เรำ
เหน็ชัดในสภำพแวดล้อมของตัวละคร เน่ืองจำก “ไร่” นีเ้ป็นสำเหตุของควำม
ขัดแย้งที่ก่อให้เกดิเร่ืองรำวในละครเร่ืองนี ้
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สัญลักษณ์ : Symbolic
• ก ำแพงหิน : หิน มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง 
จะใช้เป็นสัญลักษณ์ตลอดทัง้เร่ือง

ก ำแพง ก่อให้เกิดควำมรู้สึก
ม่ันคง กั ้นคนภำยนอกไม่ใ ห้ เ ข้ำมำ ใน
ขณะเดียวกันก็ “กักขัง” คนที่อยู่ในบ้ำนไม่ให้
ออกไปข้ำงนอก
• ประตูรัว้ไม้ : สภำพของรัว้ท ำให้เรำนึกถึง 
“ควำมอ่อนแอ” ผุพังง่ำย (เทียบกับหิน) ซึ่ง
ทัง้สองสิ่งนีต่้ำงก็หมำยถึง “ควำมไร้ซึ่งหัว
จติหัวใจ”
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• ผู้แต่ง ได้ใช้ทัง้ลักษณะของสัจนิยม เอกเพรสช่ันนิสม์ สัญลักษณ์นิยม และ      
กวีนิพนธ์ เข้ำมำประสำนกันอย่ำงรำบร่ืน และกลมกลืนไปด้วยกัน เพื่อสร้ำง
บรรยำกำศให้ผู้ชมรู้สกึร่วมไปด้วย

• มีกำรใช้ลักษณะของโรแมนติกซิสม์ (Romanticism) มำปรำกฏในฉำก ในกำร
บรรยำยควำมสัมพันธ์ของต้นเอล์มคู่ ที่ มีสีเทำขะมุกขะมอมกับบำนเกล็ดสีเขียว
ซีดจำง ท ำให้เรำรู้สึกถึงกำรเจริญเติบโตที่แฝงไว้ด้วยโรคร้ำยที่คอยกัดกินอยู่
ภำยใน 
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ต้นเอล์ม
เปรียบเหมือน “แม่” ผู้ปกป้อง 

ในขณะเดียวกันก ็“กักขัง” บ้ำนนีไ้ว้ 



• เปิดฉำกในเวลำ เยน็ย ่ำค ่ำ (อำทติย์ตกดนิ) เป็นเวลำของกำรพักผ่อน และ
เป็นเวลำที่ “ชีวติ” ก ำลังจะจำกเรำไป และสืบเน่ืองต่อไปในเวลำกลำงคืน ซึ่ง
ซีเมียนและพีเทอร์ก ำลังตัดสินใจจะออกจำกบ้ำน จวบจนรุ่งเช้ำเมื่อแคบ๊อต
กลับมำพร้อมแอ็บบี ้

ภำพ : Spectacle (TIME)
องก์ที่หน่ึง Sunset >> Life is Gone  / Sunshine >> Life is come



• องก์ที่สอง Summer >> Night
• เปิดฉำกขึน้ในยำมบ่ำยอันร้อนอบอ้ำวของวันอำทติย์และล่วงเข้ำมำสู่ยำม
กลำงคืนที่ร้อนแรงด้วยอำรมณ์ และแรงปรำรถนำอันน ำแอ็บบีกั้บเอเบน็
มำอยู่ด้วยกันจวบจนรุ่งเช้ำอันสุขสม

ภำพ : Spectacle (TIME)



• องก์ที่สำม : Night >> Day : Sunrise >> Sunshine
• เปิดฉำกขึน้ในตอนกลำงคืนของงำนเลีย้งฉลองลูกชำยคนใหม่ และล่วงเลย
เข้ำสู่ยำมดึกของควำมสับสนภำยในใจ และควำมไม่เข้ำใจอันน ำไปสู่กำร
ฆำตกรรมอันน่ำสลดใจ จนรุ่งสำงนำยอ ำเภอก็มำจับตัวคนผิดไปลงโทษ แอ็บ
บีแ้ละเอเบ็นเกิดควำมเข้ำใจซึ่ งกันและกัน ทิง้แคบ๊อตให้อยู่เพียงล ำพัง 
ตำมเดมิที่เคยเป็นมำ 

ละครจบลงในยำม รุ่ ง
อ รุณของ วัน ให ม่  ซึ่ ง ส ำด
แสงอำทิต ย์ ใ ห้ เห็ นควำม
สวยงำมของไร่ อันเป็นที่ น่ำ
ริษยำของคนภำยนอกใ ห้
อยำกเป็นเจ้ำของ






