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This research defines the Strategic Content Creation for Maximizing Popularity in
Marvel Studio's Films. This is a qualitative research, using content analysis of a total of 2
marvel studio films, Marvel’s the Avengers and Avengers : Age of Ultron.
The findings of the research are as follows. In the Strategic Content Creation for
Maximizing Popularity in Marvel Studio's Films, the key to success is Marvel Cinematic
Universe (MCU). The Marvel Cinematic Universe is a Marvel media franchise and
shared universe that is centered on a series of superhero films. The shared universe was
established by crossing over common plot elements, settings, cast, and characters.
MCU strategy starts with script writing and casting. Pre-production is essential in the
filmmaking process because each film director have to talk about plan and direction of
each movie in the perfect harmony. Marvel Studio developed a comprehensive plan
involving four superheroes to culminate with two movies, they took the superheroes (Iron
Man, Captain America, Thor, and Hulk) that were the most relatable, relevant, and
aspirational to build into one package. Every Marvel movie since 2008 was created with
the full intention of this Marvel’s the Avengers and Avengers : Age of Ultron.
As for narration, the post-credits scenes are a recurring staple in the feature
films of the Marvel Cinematic Universe, where a clip is shown during and/or after the
ending credits. The clip usually foreshadows future films, resolves a plotline from the
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film, or provides comic relief. That is the reason why the fans want to look further and
find connections. That will increase the fans around the world.
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1.1 ที่มาแและความสําคั
า ญ
ภาพพยนตร์ ฮอลลิวูดเรื่ อง Marrvel’s The Avenger ผลงานจากค่
ผ
ายภาพยนตร์ Marvel
Studio เป็ นภาพยนตร์
ภ
ประเภทซุปเปอรร์ ฮีโร่เรื่ องแรกกที่ทํารายได้ ทัทว่ั โลกมากกว่า 1,500 ล้ านดอลลาร์
น
สหรัฐ อีกทังย
้ ยังติด 1 ใน 5 อันดับภาพยนตร์ ที่ทํารายได้ สงู สุดตลลอดการจากกการจัดอันดับของ Box
Office สหรัฐอเมริ
ฐ กา (“BBox Office Mojo”, n.d.)) และสร้ างกกระแสความนินิยมไปทัว่ โลกกอีกทั ้งยัง
เพิ่มฐานผู้ชมภาพยนตร์
ม
ซุซปเปอร์ ฮีโร่ กว้
ก างขึน้ ไม่ใช่ชแต่เฉพาะกลลุ่มคนที่อ่านภภาพยนตร์ สือ Comic
เท่านั ้น ภายหหลังจากนั ้นก็ก็มีภาพยนตร์์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ เรืเ ่ื องอื่น ๆ เข้ข้ าฉายซึง่ ส่วนใหญ่
น ทํารายไได้ ทวั่ โลก
เกิน 1,000 ล้ านดอลลาร์ สหรั
ส ฐ

ภาพที่ 1.1 กราฟแสดงรายได้ รวมทัว่ โลกของภาพย
โ
ยนตร์ ประเภททซุปเปอร์ ฮีโรที
ร่ ่เข้ าฉายตั ้งแแต่ปี
ค.ศ. 1978 – 2014
แหล่ งที่มา: Stattista (20015).
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จากข้ อมูลในกราฟข้ างต้ นพบว่าตังแต่
้ ปี 2002 เป็ นต้ นไปภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่หลายเรื่ อง
ทํารายได้ มากกว่า 500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐซึง่ บริ ษัทผู้สร้ างภาพยนตร์ ฮอลลิวดู ประเภทซุปเปอร์ ฮีโร่
หลัก ๆ มีแค่ 4 รายเท่านันคื
้ อ Marvel Studios, Sony Pictures Entertainment, 20th Century
Fox and Warner Bros. โดยเฉพาะค่ายภาพยนตร์ อย่าง Marvel Studio ที่ในอดีตเริ่ มต้ นจาก
ภาพยนตร์ สือ Comic นําเสนอเฉพาะเรื่ องราวของซุปเปอร์ ฮีโร่หลายร้ อยเรื่ องหลายร้ อยคาแรคเตอร์
ก่อนหน้ าที่ Marvel จะมีสตูดิโอสร้ างภาพยนตร์ เป็ นของตัวเองนันตั
้ วละครจากโลกของ Marvel ที่
ถูกสร้ างขึ ้นโดยสตูดิโออื่น ๆ Marvel เริ่ มสร้ างภาพยนตร์ ด้วยตัวเองในปี 2008 ผลงานแทบทุกเรื่ อง
้ งได้ รับคําวิจารณ์โดยมีแนวโน้ มไปในทางบวกเกือบ
ประสบความสําเร็ จในแง่ของรายได้ อีกทังยั
ทุกเรื่ อง ภาพยนตร์ 4 จาก 5 เรื่ องทังหมดที
้
่ผ่านมา ซึ่งได้ แก่ Iron Man (2008), Iron Man 2
(2010), Thor (2011) และ Captain America : The First Avenger (2011) มีรายได้ เกิน 500 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรั ฐ โดยเฉพาะภาพยนตร์ รวมตัวละครเด่นๆของซุปเปอร์ ฮีโร่ เรื่ อง Marvel’s The
Avengers ที่เข้ าฉายเมื่อปี 2012 สามารถทํารายได้ ทวั่ โลกมากว่า 1500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ ทํา
สถิติเป็ นภาพยนตร์ ที่ทํารายได้ สงู สุดทัว่ โลกตลอดกาลเป็ นอันดับห้ า (“Box Office Mojo”, n.d.)
สําหรั บซุปเปอร์ ฮีโร่ คนแรกของค่ายมาร์ เวล ที่ ถูกนํามาสร้ างเป็ นภาพยนตร์ ก็คือ กัปตัน
อเมริ กา ในปี ค.ศ.1944 หลังจากนัน้ มา ซุปเปอร์ ฮีโร่ จากค่ายมาร์ เวลเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จักสําหรั บคนดู
ภาพยนตร์ มากขึ ้นเรื่ อยๆ อย่างเช่น ภาพยนตร์ ภาคต่อฟอร์ มยักษ์ อย่าง สไปเดอร์ แมน หรื อเอ็กซ์
เมน และจุด เปลี่ ยนที่ สํา คัญ ของมาร์ เ วลสตูดิ โอ เกิ ด ขึน้ ในปี ค.ศ. 2009 ซึ่ง วอลท์ ดิ สนี ย์ไ ด้ ซื อ้
ลิขสิทธิ์มาร์ เวลด้ วยราคาสูงถึง 4,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐหรื อ 120,000 ล้ านบาท โดยหลังจากการที่
วอลท์ดิสนีย์ได้ เริ่ มต้ น ด้ วยการจัดจําหน่าย The Avengers เมื่อปี 2012 แล้ วประสบความสําเร็ จใน
เชิงรายได้ ต่อด้ วย Ironman ภาค 3 ก็กระแสแรงไม่แพ้ กนั ทําให้ เห็นว่าซุปเปอร์ ฮีโร่ จากมาร์ เวลส
ตูดิโอ คือขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล ซึง่ ดุจดาว พรหโมบล ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด วอลท์ ดิสนีย์
ประเทศไทย ได้ เห็นความเห็นว่า ปั จจัยความสําเร็ จมาจากการที่ฐานผู้ชมภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่
กว้ างขึ ้นเมื่ออยูภ่ ายใต้ แบรนด์ของดิสนีย์ (Cartoonthai, 2556)
จุดเปลี่ยนอีกอย่างที่สร้ างความแตกต่างของมาร์ เวลสตูดิโอนัน่ คือ จักรวาลภาพยนตร์ มาร์
เวล (Marvel Cinematic Universe) จักรวาลภาพยนตร์ มาร์ เวล กลยุทธ์ Marvel Cinematic
Universe หรื อที่เรี ยกย่อๆ ว่า MCU นั ้น คือการผลิตภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ หลายๆเรื่ องของมาร์ เวล
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเริ่ มต้ นจากซุปเปอร์ ฮีโร่ แต่ละคน แล้ วนําหลาย ๆ คนมารวมกันใน
ภาพยนตร์ อีกเรื่ อง และเรื่ องต่อๆมาก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอีก เรี ยกได้ ว่าเป็ นแฟรนไชส์ภาพยนตร์
เริ่ มต้ นจากเรื่ อง Iron Man (2008), The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor
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(2011), Captain America (2011), The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Thor: The
Dark World (2013), Captain America : Winter Soldier (2014), Guadian of the Galaxy
(2014), The Avengers : Age of Ultron (2015), Ant Man (2015) และยังมีแผนการผลิต
ภาพยนตร์ ในจักรวาลนี ้อีกหลายเรื่ อง โดยประธานบริ ษัท Marvel Studios ได้ พดู กับนิตยสาร
Bloomberg ว่ามีแผนสร้ างภาพยนตร์ ยาวจนถึงปี 2028 (Gomez, 2014)
การสร้ างจักรวาลมาร์ เวลขึ ้นมานี ้ ทําให้ ยอดขายบัตรชมภาพยนตร์ ของมาร์ เวลทําลายสถิติ
สูงสุดครัง้ แล้ วครัง้ เล่า ยอดขายตั๋วทั่วโลกของภาพยนตร์ 12 เรื่ อง ทําเงินมากกว่า 8.78 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ เฉพาะภาพยนตร์ เรื่ อง The Avengers (2012) เรื่ องเดียวก็ทํารายได้ ไปกว่า 1.5
พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ แล้ ว ยังไม่นบั รวมยอดขายสินค้ าลิขสิทธิ์จากคาแรกเตอร์ ในภาพยนตร์
เหล่านี ้อีก นับว่ากลยุทธ์ MCU นี ้สร้ างรายได้ ให้ กบั มาร์ เวลอย่างมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีสตูดิโอ
ไหนทํ าได้ มาก่อน ก่อนหน้ านีภ้ าพยนตร์ ที่เป็ นแฟรนไชส์มักสร้ างเป็ นไตรภาค ที่สร้ างมากกว่า 3
ภาคมีเพียงไม่กี่ชดุ เช่น แฮร์ รี่ พอตเตอร์ (8 ภาค) ทําเงินรวม 7.7 พันล้ านดอลลาร์ ฯ, เจมส์ บอนด์
(25 ภาค) ทําเงินรวม 6.1 ล้ านดอลลาร์ ฯลฯ (“Box Office Mojo”, n.d.)
การศึกษาเรื่ องการประกอบสร้ างเนื ้อหาในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ นั ้นเป็ นการศึกษาที่เน้ น
เรื่ องการสร้ างตัวละคร เช่น ในการสร้ างตัวละครขึ ้น ในภาพยนตร์ แบทแมนนั ้น ผู้กํากับจะต้ องมี
การศึกษาตัวละครต่าง ๆ ที่มีอยู่ในฉบับหนังสือการ์ ตนู รวมไปถึงภาพยนตร์ แบทแมนเรื่ องต่าง ๆ ที่
ได้ มีการสร้ างมาก่อนหน้ า และนําเอาลักษณะต่างๆของตัวละครในหนังสือการ์ ตนู หรื อภาพยนตร์
เหล่านันมาเป็
้
นพื ้นฐานในการสร้ างสรรค์ตวั ละครในแบบฉบับของตนเอง โดยผู้กํากับแต่ละท่าน
ต่างก็มีแนวทางในการสร้ างตัวละครของตนเองที่แตกต่างกัน และการตีความตัวละครต่าง ๆ จาก
ต้ นฉบับเดียวกันนัน้ สามารถเกิดความเป็ นไปได้ ของตัวละครที่ไม่จํากัด (อัตถรุ จน์ วรรธกวรกุล,
2554)
ถึงแม้ ว่าภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ นัน้ มี่ค่าภาพยนตร์ ต่าง ๆ สร้ างขึน้ มาในรู ปแบบที่
หลากหลาย แต่สิ่งที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษาคือการประกอบสร้ างเนื ้อหาในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ของ
มาร์ เวลสตูดิ โอให้ เกิด ความนิ ยมทัง้ การเล่าเรื่ อ ง บทสนทนา การสร้ างตัวละคร การคัด เลื อก
นักแสดง และความสัมพันธ์ของค่ายภาพยนตร์ กบั ผู้กํากับซึ่งเป็ นการยากที่หากลยุทธ์เหล่านี ้จาก
ค่ายภาพยนตร์ อื่น แต่ค่ายภาพยนตร์ มาร์ เวลสตูดิโอนัน้ สามารถนําภาพยนตร์ เฉพาะทางที่ เน้ น
เรื่ องราวของตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ ขึ ้นมาเป็ นภาพยนตร์ ติดอันดับ 1 ใน 10 ภาพยนตร์ ทําเงินสูงสุด
ตลอดกาลของ Box Office Mojo กลยุทธ์ MCU นี ้ถือว่าเป็ นกลยุทธ์เฉพาะทางของทางค่าย
ภาพยนตร์ นีซ้ ึ่งผู้วิจัยจึงเห็นว่ามาร์ เวล สตูดิโอเลือกแข่งขันที่จะแตกต่าง (Compete to be
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Unique) มีระบบการทํางานที่เริ่ มตังแต่
้ การเขียนบท การคัดเลือกนักแสดง และทุกๆขั ้นตอนการ
สร้ างภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องที่ ต้องสอดคล้ องต่อเนื่ องกัน ผู้กํากับภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องจะต้ องมา
พูดคุยกันเพื่อวางแผนให้ ทิศทางของภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องสอดประสานอย่างลงตัว ด้ วยการทํางาน
เป็ นระบบเช่ น นี ้ เป็ นเรื่ อ งยากอย่ า งยิ่ ง ที่ ส ตู ดิ โ อคู่ แ ข่ ง จะลอกเลี ย นแบบกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ประสบ
ความสําเร็ จได้ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ของมาร์ เวลสตูดิโอที่ ทํา
รายได้ สงู สุดสองอันดับแรกในการเล่าเรื่ องและผสมผสานการประกอบสร้ างตัวละครจะทําให้ ได้
องค์ความรู้อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาสื่อบันเทิงคดีทงในแง่
ั้
ของสื่อศึกษาและสามารถนํามา
ประยุกต์ในการสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ ของไทยได้

1.2 ปั ญหานําการวิจยั
กลยุทธ์ การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลสตูดิโอมีลษั ณะ
เป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
เพื่อศึกษากลยุทธ์การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลสตูดิโอ

1.4 ขอบเขตของงานวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์การ
ประกอบสร้ างเนื อ้ หาภาพยนตร์ ใ ห้ เกิ ด ความนิ ย มของมาร์ เ วลสตู ดิ โ อโดยศึ ก ษาจาก DVD
ภาพยนตร์ บทสัมภาษณ์ของผู้กํากับภาพยนตร์ ในประเทศไทย นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักวิชาการ
ด้ านนิเทศศาสตร์ ข้ อมูลจากภาพยนตร์ สื่อตําราทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องจากห้ องสมุด
เอกสารบทความตามสื่อต่าง ๆ และทางอินเตอร์ เน็ตทีเกี่ยวข้ องจากภาพยนตร์ ของมาร์ เวลสตูดิโอที่
ทํารายได้ สงู สุดสองอันดับแรก ได้ แก่
1) Marvel’s The Avengers
2) Avengers : Age of Ultron
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1.5

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ

1) ผลการวิจยั นี ้จะส่งผลให้ เห็นแนวทางของกลยุทธ์การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์
ให้ เ กิ ด ความนิ ยมของมาร์ เวลสตูดิโอและสามารถนํ าไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒ นากลยุท ธ์ ก าร
ประกอบสร้ างเนื ้อหาให้ ประสบความสําเร็ จ
2) ผลการวิจยั จะสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ในการศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ เชิงลึกในแง่กล
ยุทธ์การประกอบสร้ างเนื ้อหากับวัฒนธรรมสมัยนิยม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด ทฤษฎี ที่ นํามาเป็ นกรอบในการศึก ษาและอธิ บ ายกลยุท ธ์ การประกอบสร้ าง
เนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลสตูดิโอให้ เกิดความนิยมมีดงั ต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้ างการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ซปุ เปอร์ ฮีโร่
2.2 แนวคิดเรื่ องการออกแบบและตีความตัวละคร
2.3 แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture)
2.4 ความเป็ นมาของมาร์ เวลสตูดิโอ
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้ างการเล่ าเรื่ องในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่
เรื่ องเล่า (Narrative or Story) คือการนําเสนอชุดของเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกัน ซึง่ อาจจะ
เรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นประเภทต่าง ๆ กันออกไป ได้ แก่ ประเภทสารัตถคดี ซึง่ ได้ แก่ ข่าวหรื อข่าวสาร
ต่าง ๆ หรื อประเภทบันเทิงคดี ซึ่งได้ แก่ วรรณกรรมประเภทเรื่ องสัน้ นวนิยาย ละครเวที ภาพยนตร์
ละครโทรทัศน์ เราจะพบเรื่ องเล่าในทุกรู ปแบบของการสร้ างสรรค์ของมนุษย์และงานศิลปะต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อบันเทิงคดีต่าง ๆ ซึง่ มีการสร้ างสรรค์การลําดับเหตุการณ์ และมีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของเรื่ องเล่าอันได้ แก่ โครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก และมุมมองในการเล่า
เรื่ อ ง หรื อ กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง ได้ ว่ า การเล่ า เรื่ อ งในสื่ อ บัน เทิ ง คดี ต่ า ง ๆ จะยึด โยงการเล่ า เรื่ อ ง
(Narrative) ด้ วยการสื่อทางอารมณ์ (Emotional) และสร้ างความตื่นตาตื่นใจ (Spectacle) เพื่อ
เสนอหรื อกระตุ้นความคิดบางประการ (Intellectual) โดยจะมีองค์ประกอบพื ้นฐานของเรื่ องเล่า
อย่างครบถ้ วน (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และคณะ, 2543, น. 24)
เรื่ องเล่ามีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นเหตุผลของเรื่ องเล่า (Narrative Rationality) และส่วนที่เป็ นอารมณ์
ของเรื่ องเล่า (Narrative Emotion) ทั ้งสองส่วนนี ้จะต้ องประกอบเข้ าด้ วยกันอย่างเหมาะเจาะ
ภายใต้
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ทฤษฏีเรื่ องเล่า (Narrative Theory) แนวของเหตุผลในงานเรื่ องเล่าจะมุ่งเน้ นที่ประสิทธิผลการ
นําเสนอเรื่ องราวไปพร้ อม ๆ กับการแสดงนัยยะทางสังคม ส่วนแนวของอารมณ์ ในเรื่ องเล่าย่อม
ต้ องการความพิถีพิถนั การผสมผสานเข้ าไปในเรื่ องเพื่อมุ่งผลต่อปฏิกิริยาต่าง ๆ ในบันเทิงคดีนนั ้ ๆ
และด้ วยเหตุนี ้ในการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของเรื่ องเล่า หรื อในการศึกษาเรื่ องเล่าจึงต้ องศึกษาว่ามี
การใช้ อารมณ์ อ ย่ า งไร การใช้ อารมณ์ ใ นเรื่ อ งเล่ า นั น้ สามารถเป็ นตั ว แทน เป็ นตัว กํ า หนด
ประสบการณ์ ในการให้ ความสนใจต่อเรื่ องเล่านัน้ ๆ ของผู้รับสารอย่างไร แนวโน้ มในการศึกษา
ทฤษฎีเรื่ องเล่าในปั จจุบนั คือการศึกษาอารมณ์ของเรื่ องเล่า และนิยมศึกษาในบันเทิงคดีร่วมสมัย
หรื อกระแสที่เกิดขึ ้นใหม่ต่าง ๆ และเป็ นที่ยอมรับกันในวงวิชาการว่าในแง่ของการทําความเข้ าใจ
กับสุนทรี ยศาสตร์ ในปั จจุบนั นั ้น อารมณ์มีคณ
ุ ค่าในฐานะสิง่ สําคัญในการศึกษา
(ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2556)
สํ า หรั บ การเล่ า เรื่ อ งของภาพยนตร์ ที่ มี ตัว ละครซุ ป เปอร์ ฮี โ ร่ โ ดยทั่ว ไปอาจไม่ มี ค วาม
แตกต่างกับการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ทวั่ ไปมากนัก แต่จะแตกต่างกันที่รายละเอียดของโครงสร้ าง
เช่น ภาพยนตร์ เรื่ อง Iron Man (2008) ที่ตวั ละครหลักเป็ นผู้มีความอัจฉริ ยะจนอยู่เหนือมนุษย์
ธรรมดา ก็มีโครงสร้ างของการเล่าเรื่ องเฉกเช่นภาพยนตร์ ธรรมดาทัว่ ไป มีการเริ่ มเรื่ องที่อธิบายถึง
ตัวเอกที่เป็ นนักประดิษฐ์ และมหาเศรษฐี พนั ล้ าน มีการพัฒนาเหตุการณ์เมื่อตัวเอกถูกลักพาตัวไป
ขณะอยู่ต่างบ้ านต่า งเมื อง มีภาวะวิกฤติ เมื่ อถูกบีบ บังคับให้ คิ ดค้ น อาวุธ ที่ มีประสิ ทธิ ภาพการ
ทําลายล้ างสูง แทนที่เขาจะใช้ สติปัญญาอันปราดเปรื่ อง และแนวคิดอัจฉริ ยะประดิษฐ์ ตามคําสัง่
แต่กลับสร้ างชุดเกราะไฮเทค และมีภาวะคลี่คลายเมื่อตัวเอกสามารถหนีรอดการถูกจองจํามาได้
จะเห็นได้ ว่าการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ ที่มีตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ นนั ้ ก็มีลักษณะโครงเรื่ องเหมือน
ภาพยนตร์ ทวั่ ไป แต่จะแตกต่างกันที่มมุ มองในการเล่าเรื่ องที่เกินจริ งเท่านั ้น
การศึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรื่ อง เป็ นการ “ก้ าวข้ ามจากการศึกษาเนื ้อหาไปสู่ความสนใจใน
โครงสร้ างของการเล่าเรื่ อง (Structure) และวิธีการเล่าเรื่ อง (Process) ของสื่อแต่ละชนิด (Tilley,
1991, อ้ างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, น. 9)
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2.1.1 องค์ ประกอบการเล่ าเรื่ อง
การเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮี่โร่ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบพื ้นฐานต่าง ๆ ได้
ดังนี ้
1) โครงเรื่ อง (Plot) หมายถึง การลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในละครอย่างมีเหตุผล
และมีจุดหมายปลายทาง โครงเรื่ องส่วนใหญ่ มักมีองค์ ประกอบ 2 ส่วน คือ ความต้ องการหรื อ
ความปรารถนาของตัวละครอย่างหนึ่ง กับ ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ ขัด ขวางไม่ให้ ตัวละครบรรลุ
จุดมุ่ง หมายอย่างหนึ่ง โดยมีขัน้ ตอนการลําดับเหตุการณ์ 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้ (กาญจนา แก้ วเทพ,
2541, น. 158-160; ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2551, น. 90-91)
(1) การเริ่ มเรื่ อง (Exposition) เป็ นการชักจูงความสนใจของผู้ชมให้ ติดตาม
เรื่ องราว โดยเป็ นการแนะนําเบื ้องต้ น เช่น แนะนําตัวละคร แนะนําฉากหรื อสถานที่ หรื อเพื่อให้ เกิด
ความน่าสนใจและน่าติด ตาม อาจเปิ ด ประเด็ น ปั ญ หาหรื อเผยปมขัด แย้ ง โดยไม่จํ าเป็ นต้ อง
เรี ยงลําดับเหตุการณ์ โดยเริ่ มจากตอนท้ าย หรื อตอนกลางเลยก็ได้
(2) การพัฒนาเหตุการณ์ ไปสู่ปมปั ญหา (Rising Action) เป็ นขั ้นตอนที่
เรื่ องราวดําเนินไปมากขึ ้น ปมปั ญหาที่สร้ างความขัดแย้ งเริ่ มทวีความรุ นแรงหรื อความเข้ มข้ นขึ ้น
เรื่ อย ๆ ส่งผลให้ ตวั ละครเริ่ มอยูใ่ นสถานการณ์ที่ยงุ่ ยากมากยิง่ ขึ ้น (Complication)
(3) ขันภาวะวิ
้
กฤติสงู สุด (Climax) เป็ นขันตอนที
้
่ความขัดแย้ งได้ พงุ่ ขึ ้นสูงสุด
กระทัง่ ถึงจุดแตกหัก และตัวละครตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ต้องตัดสินใจเลือก หรื อหาทางออกด้ วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึง่
งจากจุดวิกฤตได้
(4) ขันภาวะคลี
้
่คลาย (Falling Action) เป็ นขันตอนภายหลั
้
ผ่านพ้ นไปแล้ ว เงื่ อนงํ าต่าง ๆ ปั ญหาความยุ่งยาก ข้ อ ขัดแย้ งที่ เกิดขึน้ ก่อ นหน้ าถูกเปิ ดเผยให้
กระจ่างหรื อแก้ ไขเสร็ จสิ ้นไปด้ วยดี
(5) ขัน้ ตอนยุติ เ รื่ อ งราว (Ending/Resolution) เป็ นขัน้ ตอนที่ เ รื่ อ งราว ที่
เกิ ดขึน้ ทัง้ หมดตัง้ แต่ต้น ได้ จบสิน้ ลง โดยจะจบได้ หลายแบบ เช่ น จบแบบมีค วามสุข (Happy
Ending) หรื อจบแบบเป็ นปริ ศนาให้ คิดต่อไป เป็ นต้ น
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Gusstav Freytag ได้ เสนอโครงงสร้ างในการเล่าเรื่ องรูปตัวั วี สําหรับเรื่ องบั
อ นเทิงคดี (Fiction)
ไว้ ดงั นี ้ (Giannnetti, 2008,, p. 376)

ภาพที่ 2.1 โครงสร้ างการเล่าเรื่ องรู ปตัตววี สําหรับเรื่ื องบันเทิงคดีดี
า ่ มต้ น (Exposition)
จากกแผนภาพนี ้ ออธิ บายถึงโคครงสร้ างในการเล่าเรื่ องได้ ว่า เรื่ องเล่าเริ
จากความขัดแย้
ด งระหว่างตั
ง วละครหลัก มีการพัฒนาเรื
น ่ องเป็ นลําดั
า บไปสู่จดุ สุสดยอด (Clim
max) แล้ ว
จบเรื่ องราวลลงภายหลังจาากปมปั ญหาคความขัดแย้ งได้
ไ รับการแก้ ไข
ไ (Resolutioon)
2) แก่นเรืเ ่ื อง (Themee) หรื อแก่นความคิดที่เรื่ องได้ นําเสนอตต่อผู้ชม อาจเป็ นสาระ
อ ประกอบบต่าง ๆ ของลละครแก่นเรื่ อง
อ หมายถึง ความคิด
หรื อข้ อคิดเห็ห็นที่สอดแทรรกอยู่ภายใต้ องค์
รวบยอดที่ดํารงอยู
า ใ่ นเรื่ องงราวที่ผ้ เู ขียนสร้
น างสรรค์ขึ ้น้ เพื่อนํามาใใช้ เป็ นแนวทาางในการเล่าเรื่ อง เป็ น
ส่วนที่บรรจุความหมายสํ
ค
าาคัญของเรื่ องที่ผ้ เู ขียนต้ องการจะสื่อไปปยังผู้รับสาร การทําความมเข้ าใจถึง
แก่นเรื่ องสามมารถสังเกตไได้ จากองค์ประกอบต่
ร
าง ๆ ในการเล่าเรืรื่ อง เช่น ชื่อเรืเ ื่ อง ลักษณะะตัวละคร
ค่านิยม คําพูด หรื อสัญลักษณ์ พิเศษทีที่ปรากฏในเรืรื่ องที่นํามาเลล่า แก่นเรื่ องถืถือเป็ นองค์ประกอบที
ป
่
สําคัญที่ สุดในการเล่
ใ
าเรื่ ออง ทัง้ นี แ้ ก่นเรื
น ่ องสามาร ถใช้ ได้ ในสอองความหมาย คือ ความคิดที่ เป็ น
ศูนย์กลางขอองเรื่ อง และจุดมุ่งหมายอันเป็
น นศูนย์กลางของเรื่ อง
ง
ร์ ซุ ป เปอร์ ฮี โ ร่ สามารถจํจํ า แนกได้ เป็ปน 5 ประเภภท ได้ แก่
แก่ น เรื่ อ งภาพยนตร์
1 อ้ างถึงใน มนทกานนติ ธีรนันทวัฒน์
ฒ , 2550, น.. 18-19)
(Goodlad, 1971,
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(1) Morality Theme คือ ภาพยนตร์ ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับศีลธรรม ความรู้ สกึ
ผิดชอบชัว่ ดีที่เกิดขึ ้นในสังคม ซึง่ ในภาพยนตร์ จะแสดงให้ เห็นว่าสิ่งสังคมต้ องการคือการทําความดี
หรื อคาแรคเตอร์ ในภาพยนตร์ จะแสดงให้ เห็นระหว่างการเลือกที่จะทําความดีมากกว่าความชัว่
(2) Idealism Theme คือ ภาพยนตร์ ที่มีแนวเรื่ องให้ เห็นถึงการแสดงออกของ
ตัวละครในความพยายามในการกระทําในสิ่งที่สงั คมต้ องการ ซึง่ ซุปเปอร์ ฮีโร่จะเป็ นผู้ที่มีจดุ ยืนและ
อุดมการณ์ ซึง่ มีความคิดแตกต่างไปจากบุคคลทัว่ ไปในสังคม
(3) Power Theme ภาพยนตร์ ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับอํานาจ ความไม่ลงรอย
กันระหว่างบุคคลหรื อระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่มาจากความต้ องการในสิ่งเดียวกัน เช่น การต่อสู้กนั
ระหว่างซุปเปอร์ ฮีโร่กบั ตัวร้ ายในการแย่งชิงพลังอํานาจต่าง ๆ
(4) Career Theme คือ ภาพยนตร์ ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับตัวละครที่พยายาม
ฝ่ าฟั นอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ ประสบความสําเร็ จในหน้ าที่การงาน เพื่อบรรลุความต้ องการส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม
(5) Outcast Theme คือ ภาพยนตร์ ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับตัวละครที่ใช้ ชีวิตใน
สังคมต่างจากคนทัว่ ๆ ไป ซึ่งการดําเนินเรื่ องจะแสดงให้ เห็นถึงที่มาที่ไป สิ่งที่ตวั ละครนึกคิดและ
แสดงออกมากับการที่สงั คมปฏิบตั ิกบั ตัวละครเหล่านัน้
3) ความขัดแย้ ง (Conflict) หมายถึง ความขัดแย้ งที่ ปรากฏในการเล่าเรื่ องนัน้
มักจะเป็ นความขัดแย้ งระหว่างตัวละคร หรื อความต้ องการและการกระทําที่มีความเป็ นปรปั กษ์ ต่อ
กัน ความไม่ลงรอยในพฤติกรรม การกระทํา ความคิด ความปรารถนา หรื อความตัง้ ใจของตัว
ละครในเรื่ องซึง่ ความขัดแย้ งจะสามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้
(1) ความขัดแย้ งระหว่างมนุษย์ด้วยกัน หมายถึง การที่ตวั ละครสองฝ่ ายไม่
ลงรอยกันแต่ละฝ่ ายต่อต้ านหรื อพยายามทําลายล้ างกัน เช่น ความขัดแย้ งระหว่างนางเอกและนาง
ร้ าย การแข่งขันกันระหว่างสองตระกูล เป็ นต้ น
(2) ความขัดแย้ งภายในจิตใจของมนุษย์เอง หมายถึง ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
ภายในจิตใจของตัวละครเอง ซึง่ ตัวละครจะมีความสับสนหรื อความลําบากใจในการตัดสินใจเพื่อ
จะกระทําบางสิ่งบางอย่าง เช่น ความขัดแย้ งสํานึกรับผิดชอบ หรื อความรู้ สึกขัดแย้ งกับกฎเกณฑ์
ทางสังคม
(3) ความขัดแย้ งระหว่างมนุษย์กบั สังคมหรื อกลุ่มคน หมายถึง ความขัดแย้ ง
กับสิง่ แวดล้ อม เช่น ตัวละครเกิดอยู่ในสภาพครอบครัวที่ยากจน ทําให้ ต้องต่อสู้ดิ ้นรนให้ ชีวติ ตนเอง
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ดีขึน้ แม้ จะด้ วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ซึ่งความขัดแย้ งดังกล่าว จะช่วยสร้ างให้ เรื่ องราวมีสีสัน น่า
ติดตามว่าตัวละครจะทําอย่างไรต่อไป เพื่อให้ ชีวติ ตนเองดีขึ ้น
4) ตัวละคร (Character) หมายถึง ผู้กระทําเรื่ องราวดังกล่าว และเป็ นผู้ที่ได้ รับผล
จากการกระทํานัน้ ๆ ด้ วย ตัวละครที่ ดีจะต้ องมีพัฒนาการ หรื อการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
อุปนิสยั ใจคอ ตลอดจนมีทศั นคติที่เปลี่ยนแปลงต่อเรื่ องราวต่าง ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงนี ้ต้ องเป็ นไป
อย่างสมเหตุสมผล ไม่ขดั ต่อหลักความเป็ นจริ งประเภทของตัวละคร (Type of Character)
สามารถจําแนกได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
(1) จําแนกประเภทตัวละครตามลักษณะนิสยั ของตัวละคร แบ่งได้ เป็ น 2
ลักษณะ
ก) ตัวละครด้ านเดียว หรื อตัวละครที่ไม่ซบั ซ้ อน (Flat Character or
Simple Character) หมายถึง ตัวละครที่มีลกั ษณะนิสยั ในด้ านใดด้ านหนึ่งเพียงด้ านเดียว จน
คล้ ายกับเป็ นลักษณะประจําตัว หรื อเป็ นตัวละครแบบฉบับ (Types) ของคนประเภทนัน้ ๆ จนถือ
ว่าเป็ นสูตรสํ าเร็ จ (Formula) เช่น ตัวละครที่ เป็ นผู้ร้ายต้ องมีจิตใจโหดเหี ย้ ม ซึ่ง ลักษณะเช่น นี ้
เรี ยกว่าเป็ นลักษณะแบบ Stereotypes
ข) ตัวละครรอบด้ าน หรื อตัวละครที่ซบั ซ้ อน (Round Character or
Complex Character) หมายถึง ตัวละครที่มีลกั ษณะนิสยั หลาย ๆ ด้ านอยู่ในตัวเอง เป็ นตัวละครที่
มีชีวิตความคิด อารมณ์ และความรู้สกึ เหมือนกับมนุษย์ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง อาจมีทั ้ง รัก โลภ
โกรธหลง ดี หรื อ เลว อยู่ใ นตัวเองได้ จะเป็ นลักษณะของตัวละครที่ เ ราสามารถพบเจอได้ ใ น
ชีวิตประจําวัน
(2) การจําแนกตัวละครตามบุคลิกภาพและพฤติกรรม โดยแบ่งออกได้ เป็ น 2
ลักษณะได้ แก่
ก) ตัวละครประเภทสถิต (Static Character) หมายถึง ตัวละครที่มี
บุค ลิกภาพและพฤติก รรมคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ตัง้ แต่ต้ นเรื่ องจนจบเรื่ อง ไม่ว่าประสบการณ์
สถานการณ์เวลา ฯลฯ จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
ข) ตัวละครประเภทพลวัต (Dynamic Character) หมายถึง ตัวละครที่
มีบุคลิกภาและพฤติกรมเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ เหตุการณ์ หรื อสภาพแวดล้ อม ซึ่งตัว
ละครประเภทนี จ้ ะมีลักษณะสมจริ ง และมี ค วามเป็ นมนุษย์ ในโลกแห่ งความเป็ นจริ งมากกว่า
ประเภทแรก
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(3) การจําแนกตัวละครตามความสําคัญของบทบาทที่ปรากฏในเรื่ อง แบ่ง
ออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
ก) ตัวละครเอก หรื อตัวละครสําคัญ (Protagonist or Main Character)
เป็ นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญต่อท้ องเรื่ อง และเป็ นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กบั โครงเรื่ อง (Plot)
มากที่สดุ ด้ วย ซึ่งตัวละครเอกสามารถเป็ นตัวละครใดก็ได้ ที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่ อง แต่
โดยรวมแล้ วมักจะเป็ นตัวละครพระเอกหรื อนางเอก
ข) ตัวละครประกอบ (Minor Character) เป็ นตัวละครที่มีบทบาทใน
เรื่ องไม่มากนัก แต่มักมีบทบาทที่เน้ นไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น อาจเป็ นผู้ช่วยพระเอก นางเอก
และช่วยเสริ มให้ ตวั ละครเอกโดดเด่นขึ ้นมาได้
ค) ตัว ละครฝ่ ายตรงข้ า ม (Antagonist) จะปรากฏในเรื่ อ งที่ มี ค วาม
ขัดแย้ งอาจจะไม่ใช่ตวั ละครที่เป็ นบุคคลก็ได้ อาจเป็ นปั ญหาหรื ออุปสรรคย่อยอย่างใดอย่างหนึ่งที่
ตัวละครเอกจะต้ องเอาชนะหรื อฝ่ าฟั นไปให้ ได้ ก็ได้
การเล่าเรื่ องเป็ นวิธีการส่งสารอย่างหนึ่งที่มีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่แน่นอน
เรี ยกว่าต้ องมี ”ตรรกะของการเล่าเรื่ อง” ซึ่งองค์ ประกอบดังกล่าว ได้ แก่ ฝ่ ายพระเอกและฝ่ าย
นางเอก, ฝ่ ายผู้ร้าย, ความขัดแย้ งระหว่างทังสองฝ่
้
าย และมีผ้ ชู ่วยซึง่ เข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง และ
วิธีการในการไปสูเ่ ป้าหมาย (เช่น ของวิเศษ, แผนลับ, ความสามารถเหนือมนุษย์ ในเรื่ องเล่าแต่ละ
ประเภท)
5) ฉาก (Setting) หมายถึง สถานที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเวลาที่กําหนดไว้
และฉากจะทําหน้ าที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ ในการเล่าเรื่ องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ฉากยังมีหน้ าที่
สนับสนุนองค์ประกอบอื่น ๆ ในการเล่าเรื่ อง เช่น การสร้ างความขัดแย้ งในการเล่าเรื่ องการสร้ าง
อิทธิพลต่อจิตใจและการกระทําของตัวละคร นอกจากนี ้ ยังสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงบริ บททาง
สังคมในแต่ละช่วงเวลา
6) บทสนทนา (Dialogue) หมายถึ ง ศิ ล ปะของการถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวและ
ความคิดของผู้ประพันธ์ออกมาทางคําพูดของตัวละคร
7) มุมมองในการเล่าเรื่ อง (Point of View) หมายถึง การมองเหตุการณ์ การ
เข้ าใจพฤติกรรมของตัวละครในเรื่ อง เนื่องจากผู้รับสารเองก็ต้องเดินตามหลัง หรื อยืนอยู่ ณ จุด
เดียวกับผู้เล่าเรื่ องด้ วย ดังนั ้น มุมมองของผู้รับสารจึงถูกกําหนดจากจุดยืนของผู้เล่าเรื่ องนั่นเอง
มุมมองที่เกิดจากจุดยืนของผู้เล่าเรื่ องแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ (Giannetti, 1988, อ้ างถึงใน
กาญจนา แก้ วเทพ, 2552, น. 150)
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(1) ผู้เล่าเรื่ องมองไปจากมุมมองของบุรุษที่ หนึ่ง (The First Person
Narrator) กล่าวคือตัวเอกของเรื่ องเป็ นผู้เล่าเรื่ อง การเล่าเรื่ องแบบนี ้มักจะได้ ยินคําว่า “ผม” หรื อ
“ฉัน” ปรากฏอยู่ตลอดเนื่ องจากผู้เล่าเรื่ องเป็ นเจ้ าของเรื่ อง ดังนัน้ จึงมีข้อเด่นตรงที่ ใกล้ ชิดกับ
เหตุการณ์ แต่ข้อด้ อยคืออาจจะมีอคติเจือปนอยูด่ ้ วย
(2) ผู้เล่าเรื่ องมองไปจากมุมของบุรุษที่สาม (The Third Person Narrator)
คือ การที่ผ้ เู ล่าเรื่ องมีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงอยู่กบั ตัวละครเอก ผู้เล่าจึงเล่าเรื่ องเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ ้นกับตัวเอก (ไม่ใช่เรื่ องของตัวผู้เล่าโดยตรง)
(3) การเล่าเรื่ องจากมุมมองที่เป็ นตัวกลาง (The Objective) เป็ นการเล่า
เรื่ องที่ไม่ปรากฏตัวผู้เล่าในลักษณะของตัวบุคคล แต่จะเป็ นการเล่าจากมุมมองของคนวงนอกที่
สังเกตและรายงานเหตุการณ์ ทีเกิดขึ ้นอย่างเป็ นกลางตามเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ จริ ง และปล่อยให้
ผู้ชมตัดสินเอาเอง ตัวอย่างเช่น วิธีการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ สารคดี ข้ อเด่นของวิธีการเล่าเรื่ อง
แบบนี ก้ ็ คื อ มี ค วามเป็ นกลาง แต่มี ข้อด้ อ ยคื อ การเล่าแบบนี ไ้ ม่สามารถจะช่วยให้ ผ้ ูชมเข้ าใจ
อารมณ์ ความคิด และจิตใจของตัวละครได้ อย่างลึกซึ ้ง
(4) การเล่าเรื่ องแบบผู้รอบรู้ ไปหมดทุกอย่าง (The Omniscient) วิธีการเล่า
เรื่ องแบบนี ้อาจจะมีจดุ ร่ วมกับทั ้ง 3 แบบที่กล่าวมาคือ อาจจะเป็ นบุรุษที่หนึ่ง บุรุษที่สาม หรื อ
มุมมองที่เป็ นกลาง หากทว่าวิธีการเล่าเรื่ องแบบสุดท้ ายนี ้ ผู้เล่าจะมีลกั ษณะพิเศษคือ ผู้เล่าจะมี
ลักษณะหยัง่ รู้ ไปหมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นความคิดหรื อจิตใจของตัวละคร สามารถล่วงรู้ ข้ าม
กาลเวลาข้ ามสถานที่ได้ หมด และผู้เล่าเรื่ องจะอธิบายทุกอย่างให้ ผ้ ชู มได้ รับรู้ตาม
้
่ อง ที่ดําเนิน
8) ตอนจบ (Ending) หรื อ การปิ ดเรื่ อง บทสรุ ปเรื่ องราวทังหมดในเรื
มาตั ้งแต่ต้นจนจบ ซึง่ อาจจบแบบผิดหวัง (Tragic Ending) หรื อจบแบบสมหวัง (Happy Ending)
ก็ได้
ผู้วิจยั นําแนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่ อง โดยนําองค์ประกอบของการเล่าเรื่ อง คือ โครงเรื่ อง
แก่นเรื่ อง ความขัดแย้ ง ตัวละคร และฉาก มาเป็ นกรอบในการพิจารณาวิเคราะห์ถึงการกลวิธีการ
เล่าเรื่ องผ่านมุมมองด้ านภาพยนตร์ ซปุ เปอร์ ฮีโร่ของมาร์ เวลสตูดิโอแต่ละเรื่ องที่ทํารายได้ เกิน 1500
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
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2.2 แนวคิดเรื่องการออกแบบและตีความตัวละคร
ภาพยนตร์ ดดั แปลง (Film Adaptation) เกิดจากการดัดแปลงสื่ออื่นไปสู่ภาพยนตร์ โดย
อาศัยการตีความ (Interpretation) การแปลงเนื ้อหาจากสื่ออื่น ๆ สู่ภาพยนตร์ การตีความนันไม่
้
จํ า เป็ นต้ องอยู่ ใ นรู ป แบบเดิ ม แต่ สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ ผู้ ชมสามารถเชื่ อ โยงกั บ สิ่ ง ที่ เ ป็ นต้ นฉบับ ได้
้ าเป็ นต้ องดึงดูดความสนใจของผู้ชม มี
(Naremore, 2000, p. 32) ซึง่ การออกแบบตัวละครนันจํ
คาแรคเตอร์ ที่ชดั เจน และยังสามารถเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฉากและส่วนประกอบอื่น ๆ ของ
ภาพยนตร์ ได้ โดยในภาพยนตร์ ดดั แปลงนั ้นจําเป็ นต้ องมีการออกแบบตัวละครใหม่ ถึงจะเป็ นตัว
ละครเดิมที่มีอยู่ในสื่อเดิมที่เคยมีมา แต่การเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ องค์ประกอบต่าง ๆ ย่อม
เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบและตีความตัวละครจึงมีควาจําเป็ นอย่างมากเพื่อให้ ตวั ละครนัน้ ๆ
ลงตัวเมื่ออยู่ในภาพยนตร์ (Naremore, 2000, p. 113) โดยสามารถสรุ ปหลักการออกแบบตัว
ละครต่าง ๆ ได้ 4 ประการ ดังนี ้ (Tillman, 2011, pp. 4-7)
1) ลักษณะตัวละคร (Character’s Archetype)
2) เรื่ องราวของตัวละคร (Character’s Story)
3) รูปลักษณ์ของตัวละคร (Character’s Shape & Appearance)
4) ความเป็ นเอกลักษณ์สว่ นตัวของผู้กํากับ (Character’s Originality)
2.2.1 ลักษณะตัวละคร (Character’s Archetypes)
ลักษณะตัวละครคือลักษณะดั ้งเดิมที่เป็ นพื ้นฐานของคน การกระทํา หรื อการแสดงออกที่
มนุษย์จะกระทําตาม เป็ นแบบอย่างในอุดมคติของคนทัว่ ไปในด้ านต่าง ๆ (Tillman, 2011, p. 11)
โดยมีแนวความคิดมาจากนักจิตวิทยานาม คาร์ ล จุง (Carl Jung) ผู้มีความคิดว่า คนทุกคนมีมี
พื ้นฐานนิสยั เหมือน ๆกัน และคาแรคเตอร์ เหล่านี ้สามารถพบได้ ในทุก ๆ คน ตลอดจนตัวละครใน
จินตนาการต่าง ๆ (Bassil-Morozow, 2010, p. 25) โดยลักษณะตัวละครต่าง ๆ ตามทฤษฎีของ
ั ้ 5 รู ปแบบ
คาร์ ล จุง นันมี
้ มากมายแต่ที่พบเห็นส่วนใหญ่ในการออกแบบตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ นนมี
ได้ แก่ (Tillman, 2011, p. 11-20)
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1) Hero Archetype ตามความหมายเดิม หมายถึงคาแรคเตอร์ ของผู้ที่มีความ
กล้ าที่จะต่อสู้กับสิ่งเลวร้ ายต่าง ๆ มีความทะเยอทะยานที่จะต่อสู้กับสิ่งไม่ดี (Jess Feist &
Gregory J. Feist, 2008, p. 105) เมื่อนํามาใช้ ในการออกแบบตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ จะหมายถึงตัว
ละครซุปเปอร์ ฮีโร่ ที่มีความกล้ าที่จะกระทําการต่าง ๆ เพื่อส่วนรวม และมีความตังใจใน
้
มีพลัง
อํานาจพิเศษหรื ออาวุธเฉพาะตัว และมีความพยายามในการพิสจู น์ตนเอง
2) Shadow Archetype ตามความหมายเดิม หมายถึงเป็ นคาแรคเตอร์ ในทางลบ
ด้ านที่ไร้ กฎเกณฑ์ของศีลธรรม เป็ นด้ านหนึ่งของคนทุกคนที่ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์ และพยายาม
ซ่อนมันเอาไว้ ไม่แสดงด้ านนี ้ออกมา เป็ นด้ านมืดในใจที่ทกุ คนไม่ต้องการจะรับรู้ ว่ามีสิ่งนี ้อยู่ (Jess
Feist & Gregory J. Feist, 2008, p. 101) เมื่อนํามาใช้ ในการออกแบบตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ จะ
หมายความถึงตัวร้ ายในภาพยนตร์ ที่เต็มไปสิ่งชั่วร้ ายมีความโหดเหี ย้ มลึกลับ หรื อเที ยบได้ กับ
ความเป็ นสัตว์ในตัวมนุษย์ เป็ นสิ่งที่ตรงกันข้ ามกับซุปเปอร์ ฮีโร่ และเป็ นอุปสรรคที่ซุปเปอร์ ฮีโร่ ต้อง
เอาชนะ
3) Fool Archetype ตามความหมายเดิม หมายถึงคาแรคเตอร์ ของความโง่ หรื อ
ความน่าขบขันในสายตาผู้อื่น (Crisp, n.d.) เมื่อนํามาใช้ ในการออกแบบตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ จะ
หมายถึงตัวละครที่มีความสับสนทังในตั
้ วเองและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เป็ นตัวสร้ างสถานการณ์ลําบาก
ให้ กบั ตัวละครอื่น ๆ โดยไม่ตั ้งใจ รวมไปถึงสร้ างความตลกขบขันให้ กบั เรื่ องราวด้ วย
4) Mentor Archetype เป็ นคาแรคเตอร์ ของคนทีมีความฉลาดและรอบรอบรู้ ที่จะ
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง (Jess Feist & Gregory J. Feist, 2008, p. 103) เมื่อ
นํามาใช้ ในด้ านการออกแบบตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ จะหมายถึงตัวละครที่ทําให้ ตวั ละครซุปเปอร์ ฮีโร่
ดึงความสามารถที่แท้ จริ งออกมาทางตรงและทางอ้ อม โดยมีคาแรคเตอร์ ของผู้ที่มีอายุมากกว่าตัว
ละครซุปเปอร์ ฮีโร่ เพราะโดยส่วนใหญ่มกั มีการเชื่อมโยงเรื่ องของอายุกบั ความรอบรู้เสมอ
5) Trickster Archetype ตามความหมายเดิม หมายถึงคาแรคเตอร์ ของการ
หลอกลวง การโกหกต่าง ๆ (Crisp, n.d.) คือตัวละครซุปเปอร์ อีโร่ที่ฉลาด มีเล่ห์เหลี่ยมในการใช้ กล
อุบายต่าง ๆในการทําให้ ตวั เองได้ เปรี ยบหรื อได้ ในสิ่งที่ต้องการ โดยตัวละครลักษณะนี ้จะเป็ นคนดี
หรื อผู้ร้ายก็ได้
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ลักษณะคาแรคเตอร์ ของตัวละครเหล่านีม้ ีอยู่ในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ทุกเรื่ อง และโดย
ปกติแล้ ว ตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ ต่าง ๆ นันไม่
้ จําเป็ นต้ องเกิดจากลักษณะตัวละครเดียว แต่เกิดจาก
การรวมกันของคาแรคเตอร์ 2 แบบขึ ้นไปก็ได้ โดยเฉพาะตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ ที่มกั มีลกั ษณะของ
Hero Archetype และ Trickster Archetype ในคน ๆ เดียว เช่นตัวละคร “โทนี สตาร์ ก” (Tony
Stark) ในภาพยนตร์ เรื่ อง The Avengers (2012) ที่มีคาแรคเตอร์ กล้ าหาญ ต่อสู้กบั สิ่งเลวร้ าย อีก
ทั ้งยังใช้ กลอุบายหรื อเล่ห์เหลี่ยมในการทําให้ ตนเองได้ เปรี ยบหรื อได้ ผลประโยชน์ เพราะตัวละครนี ้
เป็ นทั ้งนักวิทยาศาสตร์ และนักธุรกิจเป็ นต้ น
2.2.2 เรื่ องราวของตัวละคร (Character’s Story)
การออกแบบตัวละครนัน้ การสร้ างเรื่ องราวต่าง ๆ ของตัวละครมีความจําเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากการคาแรคเตอร์ ที่เลือกมาต้ องตอบโจทย์วตั ถุประสงค์ของการแสดง (Blacker, 1996, p.
15) การสร้ างรายละเอียดเล็กน้ อย ๆ และความรู้ สกึ นึกคิดของตัวละครเป็ นสิ่งสําคัญเนื่องจากตัว
ละครจะเป็ นตัวกําหนดการเดินเรื่ องต่าง ๆ ในภาพยนตร์ (D’Vari, 2005, p. 128) ดังนั
้ นการให้
้
รายละเอียดต่าง ๆ ของคาแรคเตอร์ ในภาพยนตร์ ดดั แปลงต้ องสามารถสร้ างความเกี่ยวโยงกับตัว
ละครต้ นแบบไปด้ วยเสมอ ดังนั ้นการสร้ างตัวละครให้ มีมิติและสมจริ ง จึงต้ องทําให้ ผ้ ชู มเกิดความ
เชื่อในการกระทํา พฤติกรรม เนื ้อ เรื่ อง หรื อตัวเอง ได้ อย่างกลมกลืน (รั กศานต์ วิวัฒน์ สินอุดม,
2548, น. 102) และสําหรับการตีความตัวละครซุปเปอร์ ฮี่โร่นนั ้ จึงเป็ นลักษณะสําคัญประการหนึ่ง
ที่จําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญในการตีความตัวละคร ดังนัน้ ในงานวิจยั นีผ้ ้ วู ิจัยใช้ แนวคิดเรื่ องการ
สร้ างตัวละครออกเป็ น 2 ประการสําคัญ (รักศานต์ วิวฒ
ั น์สนิ อุดม, 2548)
2.2.2.1 เบื ้องหลังตัวละคร (Character’s Background) เบื ้องหลังของตัวละคร
(Background) คือ ปูมหลังหรื อประวัติชีวิตของตัวละครตั ้งแต่เกิดจนถึงจุดเริ่ มต้ นของภาพยนตร์
เป็ นส่วนสําคัญที่ส่งผลต่อตัวละครทั ้งในแง่ของการสร้ างบุคลิกภาพและเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผล
กระทบต่อตัวละครโดยตรง โดยเบื ้องหลังของตัวละครประกอบด้ วย 3 ส่วนสําคัญคือ
1) ประวัติส่วนตัวของตัวละคร (Character’s Biography) ถือเป็ น
โครงสร้ างหรื อองค์ประกอบหนึ่งที่ยดึ โยงเรื่ องราวกับตัวละครเข้ าด้ วยกัน และเมื่อประกอบกันขึ ้น ก็
สามารถสร้ างความหมายและเพิ่มความน่าสนใจ หรื อสร้ างความน่าติดตามให้ เกิดขึ ้นกับความรู้ สกึ
ของผู้ชมที่มีตอ่ ตัวละครได้ นอกจากนี ้ความสัมพันธ์ดงั กล่าวยังมีอิทธิพลกับพฤติกรรมของตัวละคร
ในระหว่างการดําเนินเรื่ องในบทภาพยนตร์ (รักศานต์ วิวฒ
ั น์สนิ อุดม, 2548. น. 123)
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2) มุมมองหรื อความเชื่อของตัวละคร (Character’s Point of View)
มุมมองคือวิธีที่ตัวละครมองโลก ซึ่งตัวละครที่ดีมักจะแสดงมุมมองของตนเองอย่างชัดเจน (รั ก
ศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม, 2548, น. 116) ความเชื่อและมุมมองนั ้นไม่จําเป็ นว่าผิดหรื อถูก ตัวละครทุก
ตัวก็มีมมุ มองของตัวเอง (Field, 1982, p. 32) จุดยืนและความเชื่อที่แตกต่างกันของตัวละครแต่
ละตัวมักสร้ างความขัดแย้ งให้ เกิดขึน้ โดยเฉพาะตัวละครซุปเปอร์ ฮีโ ร่ ที่มีพลังอํานาจมากกว่า
มนุษย์ทวั่ ไป มักจะมีมมุ มองหรื อความเชื่อที่แตกต่างออกไปจากคนปกติเสมอ
3) ทัศนคติของตัวละคร (Character’s Attitude) การแสดงของทัศนคติ
ของตัวละครทําให้ ให้ ตวั ละครนัน้ ๆ มีมิติมากขึ ้น เป็ นการแสดงออกต่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ความ
คิดเห็นทั ้งด้ านบวกและด้ านลบ
2.2.2.2 เบื ้องหน้ าของตัวละคร (Character’s Foreground)
เบื อ้ งหน้ า ของตัว ละคร คื อ สถานการณ์ เ ริ่ ม ต้ น จนถึ ง ตอนจบที่ ตัว ละครกํ า ลัง เผชิ ญ อยู่ ซึ่ง ไป
จําเป็ นต้ องแสดงเรื่ องราวของตัวละครนั ้น ๆ ทั ้งหมด แต่ก็ต้องมากพอที่จะดึงความสนใจผู้ชมให้
ติดตามเรื่ องราวของตัวละครนัน้ (D’Vari, 2005, น. 128) ขั ้นตอนที่จะทําให้ ผ้ ชู มเห็นถึงนิสยั ของตัว
ละครนัน้ ๆ ประกอบไปด้ วย 7 อย่าง คือ (รักศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม, 2548, น. 122)
1) อาชี พ ตัวละครซุปเปอร์ ฮี โร่ นัน้ เบื อ้ งหน้ าประกอบอาชี พอะไรเมื่ อ
สามารถเปิ ดเผยให้ เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครได้ ก็เท่ากับว่าได้ สร้ างมุมมองที่เป็ นส่วนตัวของ
ตัวละครได้
2) สถานภาพ ตั ว ละครซุ ป เปอร์ ฮี โ ร่ มี ส ถานภาพอย่ า งไร เช่ น โสด
แต่งงาน แยกกันอยู่ หรื อ หย่าร้ าง ถ้ ามีแฟนความสัมพันธ์กบั แฟนเป็ นอย่างไร สถานภาพในสังคม
เป็ นอย่างไร เป็ นคนมีเพื่อนมากมายหรื อชอบแยกตัวออกมาอยูค่ นเดียว
3) ความต้ องการของตัวละคร (Dramatic Need) ความอยากได้ อยาก
มีครอบครอง อยากเป็ น หรื อแม้ แต่อยากปกป้องตัวเอง เป็ นแรงผลักดันต่าง ๆ ของความต้ องการ
ของตัวละคร ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม เช่น ตัวละครโทนี สตาร์ ก” (Tony Stark) ใน
ภาพยนตร์ เรื่ อง Iron Man (2008) ในตอนแรกเขาต้ องการที่จะปกป้องตัวเองจากการถูกปองร้ าย
เท่านันแต่
้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็พาให้ เขาไปอยู่ในสถานะที่ต้องปกป้องสิ่งชัว่ ร้ ายไม่ให้ เกิดขึ ้นในสังคม
ความต้ องการนี ้เองที่เป็ นตัวผลักดันผ่านการกระทําของตัวละคร และทําให้ เรื่ องดําเนินไปข้ างหน้ า
ด้ วยความเข้ มข้ นและน่าติดตาม
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4) ความขัดแย้ ง (Conflict) ความขัดแย้ งเป็ นการกําหนดความต้ องการ
หรื อตังเป
้ ้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งให้ กบั ตัวละคร และสร้ างอุปสรรคให้ กบั ตัวละครแก้ ปัญหาหรื อ
พยายามบรรลุเป้าหมายนัน้ (รักศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม, 2548, น. 113) ความขัดแย้ งในภาพยนตร์
ซุปเปอร์ ฮีโร่ คือความขัดแย้ งกันระหว่างความดีงามกับความชัว่ ร้ าย ดังนั ้นอาจเป็ นความขัดแย้ งทัง้
ภายในจิตใจหรื ออุปสรรคภายนอกที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อขัดขวางตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ กบั สิงที่ตวั ละคร
ต้ องการ ความขัดแย้ งระหว่างตัวละครซุเปอร์ ฮีโร่สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 แบบ คือ
(1) ความขัดแย้ งระหว่างบุคคล ตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ ต้องมีความ
ขัดแย้ งกับตัวละครที่มีภาพลักษณ์ ของความชั่วร้ ายในสังคม ซึ่งตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ นัน้ ต้ องผ่าน
อุปสรรคไปให้ ได้
(2) ความขัดแย้ งภายในจิตใจของตนเอง ตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ ต้อง
เอาชนะอํานาจภายในจิตใจตัวเองไม่ให้ เข้ าไปยุง่ กับสิ่งชัว่ ร้ ายต่าง ๆ
(3) ความขัดแย้ งระหว่างซุปเปอร์ ฮีโร่ กับสังคม การที่ตัวละครต้ อง
เผชิญหน้ ากับคนในสังคมเพื่อให้ บรรลุในสิง่ ที่ถกู ต้ องแม้ วา่ ในตอนแรกสังคมจะไม่เข้ าใจก็ตาม
5) การบรรลุเป้าหมายของตัวละคร (Dramatic Action) เพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจให้ กบั ตัวละคร การบรรลุเป้าหมายของตัวละครจะเป็ นแรงผลักดันสําหรับการกระทําต่าง
ๆให้ กบั ตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ (Grove, 2001, p. 47) ซึ่งความต้ องการดังกล่าวจะก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งหรื อปั ญหาภายในจิตใจของตัวละคร และทําให้ ผ้ ชู มเกิดอารมณ์ร่วมไปกับตัวละคร จนรู้ สกึ
อยากติดตามว่าตัวละครนัน้ จะสามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคเหล่านัน้ ได้ ไปอย่างไร ถือเป็ นการเพิ่มมิติ
ให้ กบั ตัวละครอีกทางหนึ่ง ซึง่ ตัวละครที่เป็ นซุปเปอร์ ฮีโร่ นนมั
ั ้ กมีอดุ มการณ์ที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายของ
ตัวละครนันมั
้ กต้ องทําเพื่อส่วนรวมเสมอ
6) การเปลี่ยนแปลงของตัวละคร (Change) คือการเปลี่ยนแปลงให้ ตวั
ละครเพื่อแสดงให้ เห็นบทภาพยนตร์ ตงแต่
ั ้ แรกเริ่ มจนจบเรื่ องนัน้ ตัวละครมีความเปลี่ยนแปลงไป
บ้ างหรื อไม่และอย่างไร (รักศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม, 2548, น. 118) คาแรคเตอร์ ที่ดีนั ้นต้ องมีความ
เปลี่ยนแปลงหลังจากเจอสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจหรื อรับมือ
กับเหตุการณ์ ภายนอกก็ตาม ซึ่งการดําเนินเรื่ องจะทําให้ ผ้ ชู มคล้ อยตามกับการกระทําและแสดง
ออกมาของตัวละครเหล่านัน้ ตัวอย่างเช่น ตัวละครของ ”ดร. บรู ซ แบนเนอร์ ” ในภาพยนตร์ เรื่ อง
The Hulk (2008) ที่ในตอนต้ นนั ้นมีความเครี ยดจากการโดนระเบิดรังสีแกมม่าและได้ กลายร่ าง
เป็ น ฮัลค์ (The Hulk) ยักษ์ ใหญ่สีเทาที่มีนิสยั โหดเหี ้ยมจากสารอะดรี นาลีนที่ถกู ปล่อยออกมาใน
ยามที่ถกู กระตุ้นอารมณ์ โกรธหรื อกลัวอย่างรุ นแรงและรู้ สึกแปลกแยกจากคนทัว่ ไป แบนเนอร์ ใช้
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ชีวิตราวกับนักโทษหลบหนี ทังนี
้ ้เพื่อหลีกหนีให้ พ้นจากการตามล่าอย่างไม่ลดละของศัตรู ตวั ร้ าย
เพราะรู้ ดีว่าทางกองทัพที่ต้องการจับตัวเขาและต้ องการศึกษาพลังของเขา นักวิทยาศาสตร์ หนุ่ม
ต้ องเผชิญหน้ ากับการตัดสินใจครัง้ สุดท้ ายที่เขาต้ องเลือกระหว่างการใช้ ชีวิตที่สขุ สงบในฐานะที่
เป็ นบรูซ แบนเนอร์ หรื อต้ องค้ นหาความเป็ นวีรบุรุษในตัวฮัล์คที่แฝงอยูใ่ นร่างกายของเขา
2.2.3 รู ปลักษณ์ ของตัวละคร (Character’s Shape & Appearance)
การสร้ างคาแรคเตอร์ ในภาพลักษณ์ ภายนอกนัน้ ต้ องสามารถสร้ างจุดเด่นได้ ทันทีตงแต่
ั้
ปรากฏตัวออกมา โดยที่ผ้ ูชมไม่เกิดคํ าถามใด ๆกับคาแรคเตอร์ ของตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ นัน้ ๆ
(Tillman,
2011, p. 79) ดังนัน้ สี สัน ต่ าง ๆ ที่ ประกอบขึน้ มาเป็ นชุด ของซุป เปอร์ ฮี โร่ หรื อ
ส่วนประกอบที่เป็ นอาวุธอื่น ๆ จึงสะท้ อนภาพลักษณ์และความหมายต่าง ๆ ดังนี ้ (Tillman, 2011,
pp. 112-114)
1) สี แ ดง แสดงออกให้ เห็ น ถึง พลัง ความคล่อ งแคล่ว ความกล้ าหาญ ความ
อันตราย ความแข็งแกร่ง ความโกรธ ความมุง่ มัน่ ตัณหา ความต้ องการ และความรัก
2) สีเหลือง ให้ ความรู้ สึกถึงความรอบรู้ สติปัญญา ความสนุกสนาน ความสุข
ความระมัดระวัง ความเจ็บป่ วย ความทรุ ดโทรม ความขลาด ความอิจฉา ความหึงหวง ความ
สบายและความเต็มตื ้น
3) สีนํ ้าเงิน ให้ ความรู้ สกึ ถึงความจงรักภักดี ความไว้ ใจ ความศรัทธา ความมัน่ ใจ
ความรอบรู้ ความฉลาด ความจริ ง ความสุขภาพ ความสงบนิ่ง ความเข้ าใจ ความนุ่ม พลัง ความ
จริ งจัง ความเย็น และความเศร้ า
4) สีม่วงให้ ความรู้ สึกถึงยศศักดิ์ เวทย์มนตร์ ความลึกลับ ความหรู หรา ความ
มุง่ มัน่ ความรํ่ ารวย ความซับซ้ อน ความรอบรู้ ความมุง่ มัน่ ความอิสระ และความสร้ างสรรค์
5) สี เ ขี ย ว ให้ ค วามรู้ สึก ถึ ง การเติ บ โต ความเจริ ญ งอกงาม ธรรมชาติ ความ
อ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี ความปลอดภัย ความทนทาน เงินทอง ความหรู หรา ความคิดด้ าน
บวก และความเจ็บป่ วย
6) สีส้ม ให้ ความรู้สกึ ถึงความดึงดูด ความตื่นตัว ความหลงใหล ความสร้ างสรรค์
ความสําเร็ จความสุข ความตั ้งใจ ศักดิ์ศรี ความลวงตา และความรอบรู้
7) สีดํา ให้ ความรู้ สึกถึงความเศร้ าหมอง พลัง ความชั่วร้ าย ความตาย ความ
ลึกลับ ความหวาดกลัว ความหรู หรา ความเป็ นทางการ ความซับซ้ อน ความสับสน และความ
อาลัย
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8) สีขาว ให้ ความรู้ สึกถึง ความบริ สุทธิ์ สะอาด ความใหม่ สันติภาพ ความไร้
เดียงสาความเรี ยบง่าย ความเบา ความดีงาม และความสมบูรณ์แบบ
การสื่อความหมายต่าง ๆ ของสีสนั เหล่านี ้มีความแตกต่างกันไปตามแต่โทนความเข้ มของ
สีและการผสมสีหรื อบริ เวณที่ใช้ สีต่าง ๆ ก็ยงั ทําให้ ความรู้ สึกที่ได้ รับมีความแตกต่างกันไปด้ วย
นอกจากการออกแบบตัวละครจะให้ ความสําคัญกับการใช้ สีเพื่อสื่อความหมายแล้ ว ดังนัน้ การ
เลือกใช้ สีเพื่อให้ สื่อถึงความหมายต่าง ๆ จึงจําเป็ นกับการออกแบบตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ เพื่อให้
ผู้ชมมีความรู้ สึกร่ วมซึ่งการตีความหมายควรมีความพอดีไม่ซบั ซ้ อนหรื อตีความง่ายเกินไปเพื่อให้
เข้ าถึงผู้ชมทุกวัย(Tillman, 2011, p. 103)
2.2.4 ความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของผู้สร้ าง (Character’s Originality)
การตีความตัวละครที่มาจากสื่ออื่นนั ้น แต่ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของค่ายภาพยนตร์
จะดึงความสนใจของผู้ชมได้ (Tillman, 2011, p. 50) ซึง่ ในทฤษฎีประพันธกรได้ มีการกล่าวถึงหลัก
สําคัญของการใส่ตวั ตนของค่ายภาพยนตร์ ลงไปในภาพยนตร์ 3 อย่างที่สําคัญ (Sarris, 2008, pp.
35-45)
1) ใส่ตวั ตนที่ชดั เจนของค่ายภาพยนตร์ แฝงลงไป สะท้ อนออกมาเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของค่ายภาพยนตร์ นี ้
2) มีความเป็ นลักษณะส่วนตัวของค่ายภาพยนตร์ นั ้น ๆ ซึง่ เป็ นลักษณะที่โดดเด่น
- ใช้ องค์เทคนิคการถ่ายทําของค่ายภาพยนตร์ อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน
โดยลักษณะสําคัญทั ้ง 3 ประการจึงเป็ นส่วนสําคัญที่ผ้ กู ํากับภาพยนตร์ จะสามารถใส่
ความเป็ นตัวตนของตนเองลงไปในการสร้ างตัวละครได้ เช่นกัน และจากหลักสําคัญทั ้ง 3 ประการนี ้
ทําให้ สามารถแบ่งผู้กํากับได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
3) Great Author หรื อ Major Author มีลกั ษณะเด่นคือเป็ นผู้กํากับที่สามารถ
ควบคุมรู ปแบบ
และแก่นแท้ ของภาพยนตร์ ทกุ เรื่ องที่ตนเองเป็ นเจ้ าของ
4) Lesser Author เป็ นผู้กํากับที่สามารถควบคุมได้ เฉพาะการจัดองค์ประกอบ
ต่าง ๆเท่านั ้นแต่ไม่มีรูปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ชดั เจนหรื อเป็ นแก่นแท้
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2.3 แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture)
วัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ เป็ นผลผลิตของกระบวนการครอบโลกที่เรี ยกว่า“โลกาภิวตั น์”
(Globalization) ซึ่งข่าวสารข้ อมูล อุดการณ์ความคิด เทคโนโลยี เงินทุน หรื อประชากรโลก ต่างก็
ติด ต่อ สื่ อสาร และมี อิ ทธิ พลต่อ กัน และกัน ข้ ามพรมแดนรั ฐ ชาติ ข้ ามพรมแดนวัฒนธรรมใน
ความหมายดั ้งเดิมอย่างใกล้ ชิด ซึง่ วัฒนธรรมในความหมายใหม่นี ้ นักวิชาการสายสกุลวัฒนธรรม
ศึกษาเรี ยกกว้ าง ๆ ว่า “วัฒนธรรมประชานิยม” (Popular Culture) หรื อ “วัฒนธรรมสมัยนิยม”
(Pop Culture) ที่สําคัญการกําเนิด และกระแสความแรงของวัฒนธรรมศึกษา ให้ ความสําคัญกับ
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยนิยม ถือได้ ว่า เป็ นรู ปธรรมที่สําคัญในการประยุกต์นํามโน
ทัศน์ และกรอบคิดทฤษฏีสายสกุลหลังสมัยใหม่ (Postmodern) และหลังโครงสร้ างนิยม (Post
structuralism) มาใช้ ในการวิเคราะห์อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคม และวัฒนธรรม จอห์น สตอ
เรย์ (John Storey) ได้ สรุ ปทบทวนความคิดในเนื ้อหาคํานิยาม “วัฒนธรรม” ของเรย์มอนด์ วิล
เลียมส์ (Raymond Williams) ว่าประกอบด้ วยความหมาย 3 กลุม่ ที่สําคัญได้ แก่ 1) กระบวนการ
ทัว่ ไปที่ทําให้ เกิดพัฒนาการความรู้ จิตวิญญาณ และสุนทรี ยภาพ 2) วิถีชีวิตเฉพาะเจาะจงทังของ
้
กลุม่ คนกลุม่ หนึง่ หรื อในช่วงเวลาหนึ่ง 3) ผลงาน และกิจกรรมทางปั ญญา โดยเฉพาะงานทางด้ าน
้ วบท (Text) และปฏิบตั ิการของตัวบท มีหน้ าที่สําคัญในการสื่อ
ศิลปะ ในความหมายที่ 3 นี ้ ทังตั
ความหมาย และสร้ างโอกาสในการผลิตความหมาย สตอเรย์สรุ ปว่า ความหมายที่ 2 กับ 3 นัน่ คือ
หมายถึงวิถีชีวติ ของกลุม่ คนเฉพาะกลุ่มในเฉพาะช่วงเวลา และหมายถึงความหมายที่ได้ รับจากตัว
บท และปฏิบตั ิการทางสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในวิถีชีวติ เหล่านั ้นด้ วย
การให้ คํานิยามของวัฒนธรรมสมัยนิยม จะวัดความนิยมที่แพร่ หลายของปรากฏการณ์
ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ อย่างไร พิจารณาโดยใช้ อะไรเป็ นเกณฑ์ ตามความคิดของเรย์มอนด์ วิล
เลียมส์4 (Raymond Williams) ซึง่ ขยายเพิม่ เติมโดย ซี ลี แฮร์ ริงตัน และเดนนิส บีลบาย5 (C. Lee
Harrington and Denise D. Bielby) เสนอว่า อาจพิจารณาได้ จากเกณฑ์สําคัญ 4 ประการได้ แก่
1) เป็ นสิ่งที่ชื่นชอบ ชื่นชม หรื อยอมรับโดยผู้คนจํานวนมาก (Well-Like by a Lot
of People)
2) เป็ นสิ่งที่มกั ถูกมองว่าตํ่าชัน้ และไม่มีคณ
ุ ค่า/รสนิยมทางศิลปะ (Inferior and
Unworthy)
3) เป็ นสิ่งที่ออกแบบ หรื อสร้ างขึ ้นเพื่อให้ คนจํานวนมากชื่นชอบ สร้ างขึ ้นเพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้ าและบริ โภคนิยม (Win Favour with the People/Explicitly Commercial)
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4) เป็ นสิ่งที่สร้ างขึ ้นโดยผู้คนเพื่อพวกเขาเอง (Actually Made by the People for
Themselves) แต่ วั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มส่ ว นใหญ่ ได้ รั บ การวิ เ คราะห์ ศึ ก ษาโดยคนอื่ น เช่ น
นักวิชาการสื่อมวลชน นักวิจยั การตลาดบริ ษัทโฆษณา ฯลฯ
เมื่อพิจารณาทบทวนความหมายมโนทัศน์ของวัฒนธรรมสมัยนิยม โดยมีนกั คิดนักทฤษฏี
กลุม่ ต่าง ๆ ให้ คําอธิบายไว้ ซึง่ สตอเรย์ได้ จดั หมวดหมูค่ วามหมายของวัฒนธรรมสมัยนิยมออกเป็ น
6 กลุม่ ได้ แก่
1) กลุ่มแรกวัฒนธรรมสมัยนิยมหมายถึง วัฒนธรรมอะไรก็ตาม ที่เป็ นที่ยอมรับ
และชื่นชอบของคนจํานวนมาก นิยามข้ อนี ้ ครอบคลุมเนื ้อหาของวัฒนธรรมโดยทัว่ ไป มีจดุ อ่อนใน
แง่ที่ขาดขอบเขตที่ชดั เจน หรื อไม่สามารถระบุลกั ษณะเฉพาะเจาะจงของวัฒนธรรมแต่ละอย่าง ซึง่
มักมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไป
2) กลุม่ ที่สองวัฒนธรรมสมัยนิยมหมายถึง วัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่จากการให้
คํานิยามวัฒนธรรมชนชันนํ
้ า หรื อวัฒนธรรมชนชั ้นสูง (High Culture) ในแง่นี ้ วัฒนธรรมสมัยนิยม
หมายถึง วัฒนธรรมที่อยู่ตรงข้ ามกับวัฒนธรรมชนชัน้ ผู้นํา หรื อวัฒนธรรมของชนชัน้ ส่วนใหญ่ใน
สังคม
3) กลุม่ ที่สามวัฒนธรรมสมัยนิยมหมายถึง วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture)
นิยามในกลุม่ นี ้ ให้ ความสําคัญกับรูปแบบต่าง ๆ ของวัฒนธรรมที่ถกู ผลิต เผยแพร่ และโฆษณาใน
ตลาด สินค้ าของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ที่ได้ รับความนิยม เช่น แฟชัน่ เสื ้อผ้ าอาภรณ์ เครื่ องสําอาง
ดนตรี กีฬาภาพยนตร์ ฯลฯ ต่างก็เป็ นตัวอย่างสําคัญของวัฒนธรรมสมัยนิยมในความหมายนี ้
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมมวลชน มักจะถูกตีความหมายในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการครอบงําทาง
วัฒนธรรมจากประเทศตะวันตก หรื อประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นต้ นกําเนิดของสื่อวัฒนธรรมใน
กลุม่ ดังกล่าว
4)
กลุ่มที่สี่วฒ
ั นธรรมสมัยนิยมหมายถึง วัฒนธรรมที่มีแหล่งกําเนิดมาจาก
ประชาชนเป็ นวัฒนธรรมขนานแท้ และดั ้งเดิมของประชาชน หรื อชาวบ้ านร้ านตลาดทัว่ ไป ในแง่นี ้
วัฒนธรรมสมัยนิยม คือวัฒนธรรมประชาชน
5) กลุ่มที่ห้าวัฒนธรรมสมัยนิยมหมายถึง พื ้นที่ หรื ออาณาบริ เวณของการต่อสู้
ระหว่างพลังของกลุ่มคนที่ถกู เอารัดเอาเปรี ยบ กับกลุ่มคนผู้มีอํานาจครอบงําในสังคม วัฒนธรรม
้ ้ นํา หรื อชนชันผู
้ ้ เสียเปรี ยบในสังคม แต่เป็ นวัฒนธรรมที่เกิดจาก
สมัยนิยมในแง่นี ้ ไม่ใช่ทั ้งชนชันผู
การต่อสู้ ต่อรองและช่วงชิงทางอุดมการณ์ และผลประโยชน์ ของคนส่วนใหญ่ ในสังคม นิยาม
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ดังกล่าว ได้ รับอิทธิ พลโดยตรงจากมโนทัศน์ การครอบครองความเป็ นใหญ่ (Hegemony) ของ
อันโตนิโอ กรัมซี่ (Antonio Gramsci)
6) กลุ่มสุดท้ าย วัฒนธรรมสมัยนิยมหมายถึง วัฒนธรรมที่เกิดขึ ้นภายหลังการ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนเมือง นิยามในกลุ่มนี ้ สะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิ พล
ของสื่อมวลชน การคมนาคม การสื่อสารของโลกสมัยใหม่ที่มีบทบาทสําคัญในการก่อรู ป และ
ขยายตัวของวัฒนธรรมในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ วิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรม วิถีชีวิตในเมืองทํา
ให้ ผ้ คู นจํานวนมากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรม หรื อสังคมชนบทไปอย่างมโหฬาร
้ ม ชีวิตประจําวัน
โลกความทันสมัยก่อให้ เกิดรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตแบบดังเดิ
กลายมาเป็ นปริ มณฑลที่เต็มไปด้ วยวัฒนธรรมที่มีชีวติ วัฒนธรรมสมัยนิยมเป็ นเสมือนกระแส หรื อ
พลังที่ เรามองไม่เห็ น แต่ร้ ู สึกได้ บริ โภคได้ และใช้ ชีวิตส่วนใหญ่ ในขณะที่ เราใช้ ชีวิต ประจํ าวัน
(พัฒนา กิติอาษา, 2546, น. 35-43)

2.4 ความเป็ นมาของมาร์ เวลสตูดโิ อ
จักรวาลของมาร์ เวลนันมี
้ เรื่ องราวเป็ นของตัวเองและเต็มไปด้ วยตัวละครเด่นมากมายนับ
ไม่ถ้วน จึงไม่แปลกที่จะได้ เห็นเรื่ องราวของตัวละครซูเปอร์ ฮีโร่ บนจอภาพยนตร์ กนั อย่างแพร่ หลาย
โดย 2 คํ า หลัก ๆ ที่ ถูกพูด ถึง กัน บ่อ ย และสํ า คัญ มากในโลกของทัง้ ภาพยนตร์ สื อ การ์ ตูน และ
ภาพยนตร์ คือ คําว่า Marvel Comics และ Marvel Entertainment
2.4.1 Marvel Comics คือ ชื่อบริ ษัทผลิตภาพยนตร์ สือการ์ ตนู ชื่อดังในอเมริ กา ซึง่ ก่อตัง้
ขึ ้นในปี 1939 โดย มาร์ ติน กู๊ดแมน ภายใต้ ชื่อบริ ษัท Timely Publications ออกภาพยนตร์ สือ
การ์ ตูนเล่มแรกนามว่า The Marvel Comics เกี่ยวกับซูเปอร์ ฮีโร่ ประเภทต่าง ๆ ต่อมาเมื่อ
ภาพยนตร์ สือการ์ ตนู เริ่ มขายไม่ดี โดยเฉพาะเรื่ องราวซูเปอร์ ฮีโร่นั ้นไม่เข้ าตาคนอ่านอีกต่อไป ทําให้
Timely ต้ องออกการ์ ตนู ประเภทอื่น ๆ ตามสมัยนิยม โดยเป็ นที่ร้ ู จกั กันในนาม Atlas Comics
ในช่วงปี 1950 ซึ่งเป็ นชื่อเดียวกับบริ ษัทจัดจําหน่ายของ กู๊ดแมน เอง แต่เมื่อ กู๊ดแมน หันมาใช้
บริ การ American News Company บริ ษัทจัดจําหน่ายรายยักษ์ ของอเมริ กา กลับต้ องพบกับภาวะ
ถูกลอยแพ เพราะบริ ษัทจัดจําหน่ายนั ้นต้ องปิ ดตัวลงตามอํานาจทางกฎหมาย ทําให้ ณ ตอนนัน้
Marvel Comics กําลังประสบภาวะลําบากอย่างมาก ประกอบกับทางฝั่ ง DC Comics ออก
การ์ ตนู เกี่ยวกับซูเปอร์ ฮีโร่ คืนชีพขึ ้นใหม่ในนามของ The Justice League of America ทําให้ ทาง
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Marvel Comics ทําตามบ้ าง จึงกําเนิดเป็ น Fantastic Four ซูเปอร์ ฮีโร่ครอบครัวแรกบุกเบิกตลาด
ของ Marvel ซึง่ กู้ชื่อเสียงและรายได้ กลับคืนมาและเป็ นต้ นแบบให้ ฮีโร่ รุ่นต่อไปอีกจํานวนมาก เช่น
Hulk, Spider-Man, Ant-Man, Thor, X-Men เป็ นต้ น
2.4.2 Marvel Entertainment คือ บริ ษัทธุรกิจบันเทิงสัญชาติอเมริ กนั สร้ างขึ ้นจากการ
รวมตัวเอาบริ ษัทอย่าง Marvel Entertainment Group และ Toy Biz เข้ าไว้ ด้วยกัน โดยในตอนนั ้น
ใช้ ชื่อว่าบริ ษัท Marvel Enterprises and Toy Biz ปั จจุบนั Marvel Entertainment เป็ นที่ร้ ู จกั ใน
ฐานะบริ ษัทผู้ครอบครองบริ ษัท Marvel Comics และบริ ษัทโปรดักชัน่ ภาพยนตร์ อย่าง Marvel
Studios โดยในปี 2009 บริ ษัท The Walt Disney Company ได้ เข้ าซื ้อ Marvel Entertainment ไว้
เป็ นมูลค่า 4,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐนัน่ เอง
Marvel เป็ นพันธมิตรกับค่ายภาพยนตร์ ค่ายดังอย่าง 20th Century Fox และ Columbia
Pictures ในขณะที่ภาพยนตร์ ของ Marvel Studios นันก็
้ จะถูกปล่อยฉายโดย Walt Disney
Studios Motion Pictures ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ The Walt Disney Company นัน่ เอง (ก่อนหน้ านี ้
Marvel เคยเป็ นพันธมิตรกับ Univeral Studios, New Line Cinema และ Lionsgate ด้ วย)
นอกเหนือจากจักรวาลมาร์ เวลที่แยกย่อยในภาพยนตร์ สือการ์ ตนู แล้ ว ตอนนี ้จักรวาลของมาร์ เวล
ถูกแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนใหญ่ ๆตามค่ายภาพยนตร์ ที่มีลิขสิทธิ์ในการสร้ างภาพยนตร์ ที่อิงจาก
การ์ ตูน โดยจะเรี ยงรายชื่ อตัง้ แต่ปี 1998 เป็ นต้ นไป (อ้ างอิงเฉพาะภาพยนตร์ ที่มีคนแสดงจริ ง
เท่านัน)
้
1) Universal Studios: Namor จักรพรรดิแห่งท้ องทะเล เป็ นตัวละครรุ่ นแรก ๆ
ของ Marvel Comics เป็ นลูกครัง้ ของกัปตันเรื อ Leonard McKenzie และเจ้ าหญิง Fen จากแอต
แลนทิส ซึง่ ตอนนี ้ลิขสิทธิ์ก็ยงั คงอยู่กบั Universal และยังไม่มีข่าวคืบหน้ าว่าจะกลับมายัง Marvel
เมื่อไร (Namor เชื่อมโยงกับทาง Fantastic Four และ The Avengers)
2) Marvel Studios: ตังปี
้ 2008 เป็ นต้ นมา ทาง Marvel Studios ก็เริ่ มสร้ าง
จักรวาลมาร์ เวลทางภาพยนตร์ ของเขาขึ ้นมาเอง โดยใช้ ชื่อว่าMarvel Cinematic Universe (MCU)
ซึง่ เรื่ องราวจะอิงจากการ์ ตนู เป็ นหลัก แต่มีเปลี่ยนและแต่งเพิ่มตามความเหมาะสมด้ วย โดยตั ้งแต่
ตอนนัน้ เป็ นต้ นมาMarvel Studiosนําเอาฮีโร่อย่าง Iron Man, Hulk, Thor, Captain America,
Avengers, Guardians of Galaxy, Ant-Man, Dr. Strange, Black Panther, Captain Marvel
บวกกับเหล่าตัวละครที่ปรากฏในภาพยนตร์ ของฮีโร่เหล่านี ้มารวมตัวกันใน MCU นัน่ เอง
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3) New Line Cinema: Blade ฮีโร่พนั ธุ์ร้ายครึ่งแวมไพร์ ครึ่งคนเป็ นตัวละครที่มา
จาก Marvel Comics โดยในภาพยนตร์ ได้ เวสลี่ สไนปส์ รับบทไป ถูกสร้ างเป็ นภาพยนตร์ ด้วยกัน
ทั ้งสิ ้น 3 ภาคถ้ วน (Blade, Bald II และ Blade III) เคยอยู่ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของ New Line
Cinema ทว่าเมื่อปี 2013Blade ได้ คืนสู่ Marvel แล้ ว รวมไปถึง Ghost Rider และ Punisher ด้ วย
4) 20th Century Fox: Daredevil ก็ได้ กลับคืนสู่ Marvel เช่นกันเมื่อปี 2013 ที่
ผ่านมา พร้ อม ๆ กับ Elektra ที่ก่อนหน้ านี ้ลิขสิทธิ์ตกเป็ นของ 20thCentury Fox นัน่ เอง

2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
อัต ถรุ จ น์ วรรธกวรกุ ล (2554) ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การสร้ างตัว ละครจิ ต เภทใน
ภาพยนตร์ แบทแมน” เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะตัวละครจิตเภทในภาพยนตร์ แบท
แมน และศึกษาสัมพันธภาพระหว่างการสร้ างตัวละครกับบริ บททางสังคมของภาพยนตร์ โดยเป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยกระบวนการวิเคราะห์เนื ้อหาจากภาพยนตร์ แบทแมนจํานวน 7 เรื่ อง
ผลการวิจัยพบว่า ในการสร้ างตัวละครขึน้ ในภาพยนตร์ แบทแมนนัน้ ผู้กํากับจะต้ องมี
การศึกษาตัวละครต่าง ๆ ที่มีอยู่ในฉบับภาพยนตร์ สือการ์ ตูน รวมไปถึงภาพยนตร์ แบทแมนเรื่ อง
ต่าง ๆที่ได้ มีการสร้ างมาก่อนหน้ า และนําเอาลักษณะต่าง ๆ ของตัวละครในภาพยนตร์ สือการ์ ตนู
หรื อภาพยนตร์ เหล่านัน้ มาเป็ นพืน้ ฐานในการสร้ างสรรค์ตัวละครในแบบฉบับของตนเอง โดยผู้
กํากับแต่ละท่านต่างก็มีแนวทางในการสร้ างตัวละครของตนเองที่แตกต่างกัน และการตีความตัว
ละครต่าง ๆ จากต้ นฉบับเดียวกันนั ้น สามารถเกิดความเป็ นไปได้ ของตัวละครที่ไม่จํากัด ซึง่ รวมไป
ถึงลักษณะทางจิตหรื อภาวะจิตเภทของตัวละครที่แม้ จะมีที่มาจากตัวละครต้ นฉบับเดียวกัน แต่
ด้ วยการตีความที่ต่างกันทําให้ มีอาการทางจิตหรื อพฤติกรรมที่แสดงออกต่างกันอย่างสิ ้นเชิงได้ แต่
ในการตีความนันจะต้
้
องคงลักษณะเด่นที่ชดั เจนของต้ นฉบับดังเดิ
้ มไว้ เพื่อไม่ให้ สญ
ู เสียความเป็ น
ตัวตนของตัวละครนันไป
้ และเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วจะพบว่า แม้ จะเป็ นตัวละครที่สร้ างขึ ้นต่าง
ยุค สมัย กัน แต่ ห ากได้ ดึ ง เอาเอกลัก ษณ์ เ ดี ย วกัน ของตัน ฉบับ มาใช้ จ ะทํ า ให้ ตัว ละครมี ค วาม
้
คล้ ายคลึงกันได้ นอกจากนี ้บริ บททางสังคมต่าง ๆ ยังมีอิทธิพลต่อการตีความตัวละครทังทางตรง
และทางอ้ อม
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อรอุษา อึ๊งศรี วงศ์ (2555) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง "การสร้ างตัวละครและการเล่าเรื่ องใน
ละครโทรทัศน์ญี่ปนที
ุ่ ่ใช้ อาชีพเป็ นแก่นเรื่ อง" ละครโทรทัศน์ญี่ปนสมั
ุ่ ยใหม่มกั จะกําหนดให้ ตวั ละคร
หลักมีอาชีพใดอาชีพหนึ่ง และใช้ อาชีพของตัวละครหลักเป็ นแก่นเรื่ อง การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสร้ างตัวละครและกลวิธีการเล่าเรื่ องของละครโทรทัศน์ญี่ปนที
ุ่ ่ใช้ อาชีพเป็ นแก่นเรื่ อง
และเพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ของละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นที่ใช้ อาชีพเป็ นแก่นเรื่ องกับบริ บททาง
ุ่ ยใหม่ที่ใช้ อาชีพเป็ นแก่นเรื่ องในช่วง 10 ปี ที่
สังคม รวมถึงศึกษาทิศทางของละครโทรทัศน์ญี่ปนสมั
ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2545 – 2554) งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา
ละครโทรทัศน์ประกอบกับการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่ใช้ อาชีพเป็ นแก่นเรื่ องที่ได้ รับ
ความนิยมและนํามาศึกษาทังหมด
้
9 เรื่ อง เป็ นละครเรื่ องยาวเป็ นตอน ๆ จํานวน 6 เรื่ อง และละคร
ชุดจบในตอนจํานวน 3 เรื่ องสามารถจําแนกแนวเรื่ องออกได้ เป็ น 3 ประเภท คือ ละครแนวสืบสวน
สอบสวน ได้ แก่เรื่ อง Mr.Brain และเรื่ อง Galileo ละครที่มีแก่นเรื่ องความรักมาเกี่ยวข้ อง ได้ แก่เรื่ อง
Change, Haken no Hinkaku, Dr. Koto no Shinryojo, Engine, Pride และ Good Luck!! และ
ละครที่เน้ นเรื่ องตลกและแอ็คชัน่ ได้ แก่เรื่ อง Gokusen โดยมีการเล่าเรื่ องอาชีพของตัวละครหลัก
ผ่านความมุง่ มัน่ และมานะบากบัน่ เพื่อให้ ประสบความสําเร็ จ
ในการสร้ างตัวละครจะมีการเอาอาชีพของตัวละครมาช่วยกําหนดคุณลักษณะนิสยั ของ
ตัวละคร ความรู้ ความสามารถ รวมถึงสภาพแวดล้ อมและตัวละครอื่นที่มาเกี่ยวข้ อง พบว่าส่วน
ใหญ่ได้ สร้ างตัวละครเอก เป็ นชายได้ แก่ ตัวเอกที่มีอาชีพนักประสาทวิทยา, นักการเมือง, นักฟิ สิกส์
, ศัลยแพทย์, นักแข่งรถ, นักฮ็อกกี ้ และ นักบิน ส่วนที่ตวั ละครเอกเป็ นหญิงได้ แก่ตวั เอกที่มีอาชีพ
ครู และพนักงานชั่วคราวในบริ ษัท อย่างไรก็ตามในการเล่าเรื่ อง จะเห็นถึงความสัมพันธ์ ของตัว
ละครเอกกับตัวละครรองซึง่ มักจะเป็ นเพศตรงข้ ามดําเนินไปด้ วยกันอย่างมีนยั สําคัญในการพัฒนา
เนื อ้ เรื่ องในส่วนของการวิเคราะห์ ทิศทางของละครโทรทัศน์ ญี่ปุ่นในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่า
อาชีพที่ได้ รับความนิยมในการนํามาสร้ างเป็ นตัวละครมากที่สุด คือ ตํารวจหรื อนักสืบ และโดย
ภาพรวมแล้ ว มี ก ารสร้ างละครที่ ใ ช้ อ าชี พ เป็ นแก่ น เรื่ อ งไม่ ตํ่ า กว่ าร้ อยละ 40 ของทัง้ หมด โดย
ุ่ นเป็
้ นสังคมที่ม่งุ เน้ นการทํางาน และมี
ผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ความเห็นว่า เป็ นเพราะสังคมของญี่ปนนั
การปลูกฝั งวัฒนธรรมการทํางานเป็ นกลุม่ และส่งเสริ มความมานะบากบัน่ ในสังคมอย่างชัดเจน
จากการศึกษานี ้ทําให้ เราได้ แนวทางของการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องและการสร้ างตัวละครที่
มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ชดั เจนและอิงไปกับบริ บททางสังคมนั ้น ๆ ซึ่งผู้ชมต้ องมีความชอบเฉพาะ
ทางและต้ องเข้ าใจในบริ บททางสังคมนัน้ ๆ เช่นกัน ซึง่ การศึกษาการเล่าเรื่ องและการสร้ างตัวละคร
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ในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ที่ทํารายได้ สูงสุดของมาร์ เวลสตูดิโอนั ้นจะเน้ นการวิเคราะห์ในส่วนการ
เข้ า ถึงผู้ชมในวงกว้ างไม่ใช่ ในบริ บ ททางสมคมใดสัง คมหนึ่ ง โดยในส่วนนี ผ้ ้ ูวิจัยจะใช้ แนวคิ ด
วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) และข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ในส่วนแรกเป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั เพื่อให้ ได้ บทสรุ ปถึงการเล่าเรื่ องและการสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ที่ทํารายได้
สูงสุดของมาร์ เวลสตูดิโอได้ อย่างครบถ้ วน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลส
ตูดิ โ อ” ประกอบด้ วยรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ รู ป แบบการวิ จัย เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิจัย การเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กําหนดระเบียบวิธีวจิ ยั ไว้ ดงั นี ้

3.1 รู ปแบบการวิจยั
เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ การ
ประกอบสร้ างเนื อ้ หาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลสตูดิโอโดยศึกษาจาก DVD หรื อ
เอกสารที่รวบรวมบทสัมภาษณ์ของผู้อํานวยการสร้ างภาพยนตร์ และเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยการใช้ วิธีวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis ) และการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผู้วิจัยใช้ การนํ าเสนอแบบพรรณาวิเคราะห์
(Analytical Description)

3.2 วิธีดาํ เนินการวิจยั
ผู้วจิ ยั แบ่งวิธีดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนรอบด้ าน ทังในด้
้ าน
ของสารที่ถกู เผยแพร่ผ่านภาพยนตร์ ที่ทํารายได้ สงู สุดและในด้ านของผู้ส่งสารถึงจุดประสงค์ในการ
เผยแพร่ เพื่อศึกษา วิเคราะห์กลยุทธ์การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์
เวลสตูดิโอ โดยใช้ แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้ างการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ แนวคิดเรื่ องการ
ออกแบบและตีความตัวละคร และแนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูลดังนี ้
1) ภาพยนตร์ ของมาร์ เวลสตูดิโอที่ทํารายได้ สงู สุดสองอันดับแรก ได้ แก่ Marvel’s The
Avengers และ Avengers : Age of Ultron
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2) บทความจากนิตยสารภาพยนตร์ ต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ ข้ อมูลออนไลน์ ตาม
เว็บไซต์ต่างๆ และ บทสัมภาษณ์ของ Kavin Feige (Film Producer and President of Marvel
Studios)
3) การสัมภาษณ์แบ่งเป็ น
(1) ผู้กํากับภาพยนตร์ ในประเทศไทย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่าเรื่ องและการ
ประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ผู้วิจยั จึงมีความคิดเห็น
ว่าการสัมภาษณ์นี ้จะทําให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของผู้กํากับภาพยนตร์ ในประเทศไทย
ก) ปวีณ ภูริจิตปั ญญา (ผู้กํากับภาพยนตร์ คา่ ย GDH559)
(2) นักวิจ ารณ์ ภาพยนตร์ ผ้ ูมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้ านภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโ ร่
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่าเรื่ องและการประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ในมุมมองของนัก
วิจารณ์ภาพยนตร์
ก) ยุทธนา งามเลิศ (Movie Blogger : Jediyuth และแปล Subtitle
ภาพยนตร์ )
(3) เจ้ าของ Facebook : Marvel Fan Page Thailand และ ผู้เข้ าร่ วมรายการพันธุ์
แท้ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ Marvel Studio ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ก) อนิล ยศสุนทร (เจ้ าของ Facebook Fan Page : Marvel Thailand และ รอง
ชนะเลิศรายการแฟนพันธุ์แท้ ปี 2557 ในหมวด Marvel Comics)
ข) ดนัย สมุทรโคจร สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ แห่งปี 2549 ในหมวดซูเปอร์ ฮีโร่)
(4) ผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ การ์ ตนู Animation เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่าเรื่ อง
และการประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยงชาญเฉพาะด้ านการออกแบบ
คาแรคเตอร์ ผู้วิจัยจึงมี ค วามคิด เห็น ว่าการสัมภาษณ์ นี จ้ ะทํ าให้ ได้ ข้ อ มูลเกี่ ยวกับ มุมมองของ
ผู้ออกแบบคาแรคร์ เตอร์ ในประเทศไทย
ก) ชาคฤษ โนนคํา (Head Of Art Department, Riff Studio)

3.3 แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
1) DVD ภาพยนตร์ ของมารเวลสตูดิโอที่ทํารายได้ สงู สุดสองอันดับแรก ได้ แก่ Marvel’s
The Avengers และ Avengers : Age of Ultron เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะด้ านเนื ้อหา การเล่า
เรื่ องของละคร และการการประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ซปุ เปอร์ ฮีโร่
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2) บทความจากนิตยสารภาพยนตร์ ต่าง ๆ ทังในและต่
้
างประเทศ ข้ อมูลออนไลน์ตาม
เว็บไซต์ตา่ ง ๆ
3) การสัม ภาษณ์ ผ้ ูกํา กับ ภาพยนตร์ ในประเทศไทย นักวิจ ารณ์ ภาพยนตร์ และผู้ที่ มี
ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับมาร์ เวลสตูดิโอ

3.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1) การวิ เ คราะห์ ตัวบท (Textual
Analysis) เป็ นกระบวนการวิเ คราะห์ เนื อ้ หาใน
ภาพยนตร์ เพื่อนํามาวิเคราะห์ผา่ นแนวคิดหรื อทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องเพื่อตอบปั ญหานําวิจยั คือ กลยุทธ์
การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลสตูดิโอมีลษั ณะเป็ นอย่างไร
2) คําถามในการสัมภาษณ์ผ้ กู ํากับภาพยนตร์ ในประเทศไทย นักวิจารณ์ ภาพยนตร์ และ
ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับมาร์ เวลสตูดิโอ

3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยทําการวิเคราะห์เนื ้อหาจากดีวีดี (DVD) มาร์ เวลสตูดิโอที่ทํา
รายได้ สงู สุดสองอันดับแรกเพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะด้ านเนื ้อหา และการเล่าเรื่ องของละคร โดยซื ้อ
จากร้ านค้ าที่เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายในประเทศไทย
ประเภทเอกสารเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการค้ นคว้ าและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากภาพยนตร์
สือตําราทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจากห้ องสมุดและเอกสารบทความตามสื่อต่าง ๆ และ
ทางอินเตอร์ เน็ต
ดําเนินการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านภาพยนตร์ และผู้กํากับในประเทศไทสัมภาษณ์ ผ้ ู
กํากับภาพยนตร์ ในประเทศไทย นักวิจารณ์ ภาพยนตร์ และผู้ที่มีความรู้ เฉพาะทางเกี่ยวกับมาร์
เวลสตูดิโอโดยเก็บข้ อมูลด้ วยการบันทึกเทป จากนันจึ
้ งถอดเทปและสรุปประเด็นสําคัญ
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3.6 การวิเคราะห์ และนําเสนอข้ อมูล
ลําดับแรกผู้วิจยั ทําการรวบรวมข้ อมูลทั ้งหมดทุกประเภท หลังจากนั ้นจะนําข้ อมูลทั ้งหมด
ที่ได้ ของภาพยนตร์ ของมาร์ เวลสตูดิโอที่ทํารายได้ สงู สุดแต่ละเรื่ อง มาทําการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัย
สําคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลสตูดิโอที่มี
ส่วนทําให้ ภาพยนตร์ ของมาร์ เวลสตูดิโอทั ้ง 2 เรื่ องประสบความสําเร็ จทางด้ านรายได้ และได้ รับ
ความนิยม รวมทัง้ เปรี ยบเที ยบหาปั จจัยร่ วมกันและปั จจัยที่แตกต่างกันของภาพยนตร์ ของมาร์
เวลสตูดิโอแต่ละเรื่ อง
สําหรับข้ อมูลประเภทเอกสาร จะนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลร่ วมกับข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ ระบุไว้ โดยนําเอา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง (ดังที่ได้ อธิบายเอาไว้ ในบทที่ 2) มาใช้ ในการวิเคราะห์ตัวบทอย่าง
ละเอียด ก่อนที่จะนําเอาผลที่ได้ จากการวิเคราะห์นี ้ไปนําเสนอในลําดับถัดไป
สําหรั บในส่วนของการนําเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยนัน้ จะใช้ วิธีแบบพรรณาวิเคราะห์
(Analytical Description) เพื่อชี ้ให้ เห็นถึงปั จจัยสําคัญต่าง ๆ ที่สง่ ผลให้ ภาพยนตร์ ของมาร์ เวลสตูดิ
้
อม
โอทั ้ง 2 เรื่ องที่ประสบผลสําเร็ จทางด้ านรายได้ โดยจะใช้ การนําเสนอข้ อมูลที่ได้ รับมาทังหมดพร้
กับการวิเคราะห์เพื่อให้ ได้ มาซึง่ คําอธิบายที่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ เพื่อศึกษา
กลยุทธ์การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลสตูดิโอ

3.7 ตัวอย่ างคําถามสัมภาษณ์
1) คําถามในส่วนของภาพรวมภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ และค่ายภาพยนตร์ ของมาร์ เวลส
ตูดิโอ
(1) คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพยนตร์ ซปุ เปอร์ ฮีโร่ ในประเทศไทยในปั จจุบนั
(2) คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ จากค่ายมาร์ เวลสตูดิโอใน
ระยะ 10 ปี ที่่ผ่านมา
(3) ปั จจัยอะไรที่ทําให้ คุณคิดว่าภาพยนตร์ ของมาร์ เวลประสบความสําเร็ จในเชิง
รายได้ ทวั่ โลก
(4) ปั จจัยอะไรที่ทําให้ คณ
ุ คิดว่าภาพยนตร์ ของมาร์ เวลสร้ างกระแสความนิยมไปทัว่
โลก
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2) คําถามในส่วนของภาพยนตร์ เรื่ อง Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age
of Ultron
(1) ปั จจัยอะไรที่ทําให้ คณ
ุ คิดว่าภาพยนตร์ ของมาร์ เวลสตูดิโอที่ทํารายได้ สงู สุดเป็ น
เป็ นเรื่ องอเวนเจอร์ ทงสองภาค
ั้
อีกทังยั
้ งติดอันดับ 2 ใน 10 ของภาพยนตร์ ทําเงินสูงสุดตลอดกาล
ของ Box Office
(2) คุณคิดเห็นอย่างไรกับกลยุทธ์จกั รวาลภาพยนตร์ มาร์ เวล (Marvel Cinematic
Universe)
(3) การเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ ที่มีตวั ละครซุปเปอร์ ฮีโร่ มีความแตกต่างกับการเล่า
เรื่ องในภาพยนตร์ ทวั่ ไปหรื อไม่ อย่างไร และอะไรคือจุดเด่นของค่ายนี ้
(4) คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการสร้ างคาแรคเตอร์ ของมาร์ เวลสตูดิโอ และอะไร
คือจุดเด่นของค่ายนี ้
(5) คุณมีความคิดเห็นอย่างไรที่คนทัว่ โลกและคนไทยเปิ ดรับตัวละครใหม่ๆของมาร์
เวลสตูดิโอ
(6) คุณคิดว่าคาแรคเตอร์ แบบไหนที่คนดูชอบในบรรดาคาแรคเตอร์ ทัง้ หมดของอ
เวนเจอร์ และเพราะอะไร
(7) คุณคิดเห็นอย่างไรกับการทิ ้งท้ ายการจบของแต่ละเรื่ อง (End Credit)
(8) คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกระแสความนิยมภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ในอีก 5 ปี
ข้ างหน้ า

บทที่ 4
การวิเคราะห์ กลยุทธ์ การประกอบสร้ างเนือ้ หาภาพยนตร์
ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลสตูดโิ อ
การวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลส
ตูดิ โ อ” เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากลยุท ธ์ ก ารประกอบสร้ างเนื อ้ หา
ภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลสตูดิโอจํานวน 2 เรื่ อง ที่ทํารายได้ สูงสุดสองอันดับแรก
ได้ แก่
1) Marvel’s The Avengers
2) Avengers : Age of Ultron
การวิเคราะห์กลยุทธ์การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลสตูดิ
โอมีหวั ข้ อการวิเคราะห์ 2 หัวข้ อ ได้ แก่
1) วิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
2) วิเคราะห์การประกอบสร้ างตัวละคร

4.1 วิเคราะห์ การเล่ าเรื่ อง
4.1.1 วิเคราะห์ การเล่ าเรื่ องของภาพยนตร์ Marvel’s The Avengers
4.1.1.1 โครงเรื่ อง (Plot)
เป็ นการรวมตัวของซูปเปอร์ ฮีโร่ อย่าง ไอรอน แมน, ฮัลค์, ธอร์ , กัปตัน อเมริ กา,
ฮอร์ คอาย และ แบล็ควิโดว์ เมื่อมีศตั รู ที่ไม่คาดฝั นได้ เข้ ามารุ กรานและหมายจะครอบรองโลก นิค
ฟิ วรี่ ผู้อํานวยการองค์กรป้องกันความสงบสุขระหว่างประเทศที่ร้ ูจกั ในนามของหน่วย S.H.I.E.L.D.
(ชีลด์) ต้ องการสร้ างทีมขึ ้นมาเพื่อปกป้องโลกให้ พ้นจากหายนะครัง้ นี ้ การเสาะหาสมาชิกจึงเกิดขึ ้น
1) การเริ่ มเรื่ อง (Exposition) เปิ ดเรื่ องด้ วยโลกิซึ่งเป็ นชาวแอสการ์ ดใช้
โลกมนุษย์เป็ นสิ่งต่อรองกับผู้นําชาวชิทอรี โดยโลกิเสนอจะให้ เทสเซอร์ แร็ คทรงลูกบาศก์ซึ่งขณะนี ้
ได้ อยู่ที่โลกมนุษย์เป็ นสิ่งที่สามารถนําไปสู่ขมุ พลังงานไร้ ขีดจํากัดที่ชาวชิทอรี ต้องการแลกเปลี่ยน
กับ โลกมนุ ษ ย์ ที่ โ ลกิ อ ยากได้ ม าปกครองนิ ค ฟิ วรี่ ผู้อํ า นายการองค์ ก รป้ องกัน ความสงบสุข
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ระหว่า งประเทศที่ ร้ ู จักในนามของหน่ว ย S.H.I.E.L.D. (ชี ลด์ ) และผู้ช่ วยของเขา มาเรี ย ฮิ ล ล์
เดินทางมาถึงสถานที่วิจยั เทสเซอร์ แร็ ค เนื่องจากมีความผิดปกติเกิดขึ ้น ที่จ่ๆู เทสเซอร์ แร็ คเปิ ดใช้
งานขึ ้นมาเองเป็ นเหตุให้ โลกิเปิ ดเส้ นทางมายังโลกมนุษย์พร้ อมทั ้งสะกดจิตสองคนจากหน่วยชีลด์
คือดร.เอริ คเป็ นผู้นําทีมวิจยั ทดลองและเจ้ าหน้ าที่บาร์ ตนั
2) การพัฒนาเหตุการณ์ ไปสู่ปมปั ญหา (Rising Action) เมื่อหน่วย
S.H.I.E.L.D. ได้ รั บรู้ ว่า โลกิ จะเข้ ามารุ กรานความมั่นคงของโลกมนุษย์ เขาก็ ได้ รวบรวมเหล่า
ซุปเปอร์ ฮีโร่ จึงเกิดเป็ นทีม The Avengers ในที่สดุ เนื ้อเรื่ อง The Avengers ใช้ เวลาช่วงต้ นในการ
เปิ ดตัวละครทีละตัวเพื่อทําให้ ผ้ ชู ม เฝ้าติดตามความยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลางของฮีโร่ แต่ละคน ทัง้
การเสริ มสร้ างบุคลิก ความมั่นอกมั่นใจในความพิเศษของตนเอง เพื่อสร้ างปมความบาดหมาง
ขึ ้นมาในจิตใจ และเป็ นการตอกยํ ้าขึ ้นมาว่า การรวมพลังในตอนต้ นนั ้น ไม่ได้ ราบรื่ นอย่างที่มนั ควร
จะเป็ น
เหตุการณ์ พัฒนาไปถึง ตอนที่ อเวนเจอร์ รวมตัวกัน อยู่บนเครื่ องบิน รบ
พิเศษของหน่วยชีลล์หลังจากที่จบั ตัวโลกิเอาไว้ ได้ แต่ทั ้งหมดนัน่ เป็ นแผนของโลกิที่จะเข้ ามาเพื่อ
หวังจะให้ ทีมอเวนเจอร์ แตกคอกันเองเจ้ าหน้ าที่ ฟิ ล โคลสัน ภายใต้ การสะกดจิตของโลกิได้ โจมตี
เครื่ องบินรบพิเศษเป็ นเหตุให้ โลกิหลบหนีออกไปได้ อีกทั ้งยังฆ่าเจ้ าหน้ าที่ฟิล โคลสัน เป็ นเหตุให้
นิค ฟิ วรี่ ใช้ การตายในครัง้ นี ้เป็ นแรงจูงใจให้ อเวนเจอร์ ทํางานกันเป็ นทีม
3) ขั น้ ภาวะวิ ก ฤติ สู ง สุ ด (Climax) ไอรอนแมนและกั ป ตัน อเมริ ก า
ตระหนักดีวา่ โลกิไม่ได้ ต้องการจะเอาชนะแค่เหล่าอเวนเจอร์ เท่านัน้ แต่เขาต้ องการที่จะเอาชนะต่อ
หน้ าเหล่าสาธารณะชนเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเองสามารถปกครองโลกมนุษย์ได้ โลกิใช้ ตึกของโทนี่
สตาร์ คในการใช้ เทสเซอร์ แร็ คในการเชื่อมต่อช่องทางให้ ชาวชิทอรี ที่อยู่นอกโลกเข้ ามาเสริ มทัพเพื่อ
ช่วยโลกิยดึ ครองโลก ทีมอเวนเจอร์ จึงต้ องมารวมตัวเพื่อต่อสู่กบั ชาวชิทอรี รวมถึงต้ องอพยพผู้คน
ออกจากพื ้นที่ด้วย
4) ขัน้ ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) ทีมอเวนเจอร์ ทุกคนได้ แบ่ง
หน้ าที่ไปตามจุดต่าง ๆ ฮัลค์ตามหาโลกิ และต่อสู้จนโลกิยอมจํานน โรมานอฟไปที่ตึกของโทนี่และ
ทําให้ ดร.เอริ คหายจากการสะกดจิตจากโลกิ หลังจากนันจึ
้ งรู้ ว่าไม้ คฑาของโลกิควบคุมช่องทาง
การเข้ าของชาวชิทอรี จากนอกโลก ในขณะเดียวกัน นิค ฟิ วรี่ โดนกดดันจากผู้นําหลายประเทศให้
ใช้ นิวเคลียร์ ยิงไปกลางเกาะแมนฮัตตันเพื่อหวังจะทําลายศัตรู โดยไม่คํานึงถึงประชาชนที่อพยพไม่
ทัน โทนี่ สตาร์ คบังคับให้ ระเบิดนิวเคลียร์ ไปที่ทางออกที่ชาวชิทอรี เข้ ายังโลกมนุษย์เพื่อจะยิงไปที่
ยานอวกาศของชาวชิทอรี และกลับลงมาในขณะที่โรมานอฟปิ ดทางเข้ าออกโดยใช้ คฑาของโลกิ
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5) ขันตอนยุ
้
ติเรื่ องราว (Ending/Resolution) เมื่อนิวเคลียร์ ถกู ยิงมา โท
นี่จึงบินไปสกัดกันนิ
้ วเคลียร์ ไม่ให้ พ่งุ ชนนิวยอร์ คแล้ วหักเหมันไปหากองทัพชิทอรี่ ที่อยู่อีกฟากหนึ่ง
ของประตูมิติแทน ทําให้ เหล่าชิทอรี่ และเลียเวียธานทุกตัวล้ มตายหมด แต่ชุดเกราะของโทนี่ก็ไม่
เหลือพลังงานและร่ วงหล่นสู้พื ้นโลก แต่ก็ได้ ฮัลค์ช่วยเอาไว้ อย่างปลอดภัย วันต่อมาธอร์ พาโลกิ
กลับ แอสการ์ ดด้ วยพลังของเทสเซอแร็ ค สมาชิกอเวนเจอร์ ทกุ คนต่างแยกย้ ายกันไปตามเส้ นทาง
ของตัวเอง โทนี่กลับไปสตาร์ คทาวเวอร์ และปรับปรุงใหม่ให้ กลายเป็ นอเวนเจอร์ สทาวเวอร์ แทน
4.1.1.2 แก่นความคิด (Theme)
แก่นเรื่ องหรื อแก่นความคิด (Theme) ของภาพยนตร์ เรื่ องนี ้จะเป็ นแบบผสมผสาน
หลายอย่าง แต่หลัก ๆ จะเน้ นไปทาง Power Theme ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับอํานาจ ความไม่ลงรอย
กันระหว่างกลุม่ พระเอก และตัวร้ าย ที่มาจากความต้ องการในการแย่งชิงพลังอํานาจต่าง ๆ โดยมี
เรื่ องของ Morality Theme สอดแทรกอยู่ตลอดทั ้งเรื่ อง เพื่อแสดงให้ เห็นว่าพลังอํานาจเหนือมนุษย์
นัน้ มาพร้ อมกับจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อสวนรวม ซึ่งสิ่งที่ตัวร้ ายต้ องการนัน้ คือพลัง
อํานาจในแบบเดียวกันแต่จดุ มุ่งหมายการนําไปใช้ นนต่
ั ้ างกันโดยสิ ้นเชิง ไม่ได้ สนใจว่าสิ่งที่ถกู ต้ อง
คืออะไร และไม่ได้ ทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเลยแม้ แต่น้อย
4.1.1.3 ความขัดแย้ ง (Conflict)
ความขัดแย้ งในภาพยนตร์ เรื่ องนี ้มี 2 อย่างคือ ความขัดแย้ งระหว่างทีมอเวนเจอร์
ด้ วยกันเนื่องจากเมื่อคนเก่ง ๆ มารวมกันมันย่อมไม่ใช่เรื่ องง่าย ความหยิ่งทะนงในความสามารถ
บุคลิกของคนที่ไม่ค่อยทํางานเป็ นทีม ทําให้ การรวมตัวกันเป็ นครัง้ แรกกลายเป็ นปั ญหาสําคัญของ
โปรเจ็กต์นี ้ ทุกตัวละครย่อมจะมีบุคลิกเฉพาะที่โดดเด่นของแต่ละตัว เช่น ฉากที่ธอร์ ไอรอนแมน
และกัปตันอเมริ กาเจอกันครั ง้ แรกเพราะต้ องการจับตัวโลกิที่เข้ ามาสร้ างปั ญหาบนโลกมนุษย์
ขณะที่โทนี่กับกัปตันจะพาโลกิไปหาฟิ วรี่ ธอร์ ก็บุกมาและชิงตัวโลกิไป โทนี่จึงรี บไล่ตามไปทันที
แล้ วได้ ต่อสู้กับธอร์ ขณะต่ อสู้กันอยู่ กัปตัน ที่ เพิ่งมาถึงก็ มาหยุดการต่อ สู้ระหว่างทัง้ สองไม่ให้
วุน่ วายไปกว่านี ้
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ภาพที่ 4.1 ธอร์ ไอรอนแแมน และกัปตันอเมริ กา
และควา มขัด แย้ ง คว ามขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ระห ว่ า งกลุ่ม อเววนเจอร์ กับ ตั ว ร้ ายที่
ล
ษ เช่น ธอร์ กักบั โลกิ ซึ่งธออร์ นนอยู
ษย์
ั ้ ่ในทีมของอเวนเจ
ม
จอร์ ซึ่งทําทุกอย่
อ างเพื่อ
พยายามทําลายโลกมนุ
ปกป้องโลกมมนุษย์ ต่างจาากโลกิตรงที่ต้ องการทําทุกอย่
ก างเพื่อทําลายล้ างโลกมมนุษย์
4.1.1.4 ตัวละคร (Chharacter)
อ วละครที่ซัซบั ซ้ อน (Round Characcter or Complex
C
ตัวละครรรอบด้ าน หรื อตั
ว
่ มีลักษณะนิ
ก
สัยหลายๆ
ห
ด้ านออยู่ในตัวเอง เป็ นตัวละครที่ มีชีวิต
Character) หมายถึง ตัวละครที
ความคิด อารมณ์ และคววามรู้ สกึ เหมือนกั
อ บมนุษย์ในโลกแห่
ใ
งคววามเป็ นจริ ง อาจมี
อ ทงั ้ รัก โลภ
โ โกรธ
หลง ดี หรื อ เลว อยู่ในตัวเองได้ มีการพัฒนาและเปปลี่ยนแปลงลัลักษณะต่าง ๆ ไปตามเหตุการณ์ที่
ดําเนินไปประะกอบด้ วย
อ กา / สตีฟ โรเจอร์ ส (CCaptain Ameerica/Steve Rogers)
R
1) กัปตัน อเมริ
สตีฟ โรเจอร์ร์ สอดีตผู้ชายตัวเล็กที่มีความมุ
ว ่งมัน่ อยยากจะรับใช้ ชาติ
ช อย่าง
มาก เขาพยาายามเข้ าไปสสมัครเป็ นทหาารหลายต่อหลายครัง้ แต่สุสดท้ ายฝั นขอองเขาก็เป็ นจริริ งเมื่อเขา
ได้ ตกลงเข้ าโครงการทดล
โ
ลอง "ซูเปอร์ -โซลด์
โ เยอร์ " โครงการลับสุดยอดทางกาารทหารของออเมริ กา ที่
เปลี่ยนให้ เขาากลายเป็ นชายหนุ่มแข็งแรงและทรงพ
แ
พลังขึ ้นมา แตต่ถึงสภาพร่ างกายจะเปลี
า
ลี่ยนไปแต่
จิตใจของ สตีตีฟ โรเจอร์ ส ยัยงเป็ นคนจิตใจดีเหมือนเดิดิม และมีควาามเป็ นผู้นําสูงด้
ง วย จากกาารต่อสู้กบั
เหล่าวายร้ าย Red Skull ในสงครามโโลกครัง้ ที่ 2 เครื่ องบินของเขาได้ ตกลงไไปบนขั ้วโลกเเหนือและ
ถูกแช่แข็งอยูยู่อย่างนันเป็
้ นเวลาหลายสิ
น
สิบปี แต่ทีม The
T Avengerrs ได้ ค้นพบเขขาอีกครัง้ แลละชักชวน
เขามาร่ วมทีทมในท้ ายที่ สุด เมื่อถึงท้ ายที่ สุดของเรืรองราว
่
โลกิก็ก็เปิ ดประตูมิมิตินําพาชิทอรี
อ ่ บุกโลก
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ความเป็ นผู้นําของสตีฟ โรเจอร์ สก็ฉายแววออกมาตอนนี ้ และขึ ้นเป็ นผู้นําทีมอเวนเจอร์ สอย่างเต็ม
รูปแบบ ก่อนที่ทีมอเวนเจอร์ จะยับยั ้งทัพชิทอรี่ ได้ สําเร็ จ
2) ไอรอน แมน / โทนี่ สตาร์ ค (Iron Man / Tony Stark)
โทนี่ สตาร์ คเป็ นหนึ่งในตัวละครหลักที่เป็ นอัจฉริ ยะ เศรษฐี พนั ล้ าน หนุ่ม
เจ้ าสําราญ และคนใจบุญ อีกทังยั
้ งเป็ นซูเปอร์ ฮีโร่ ในชุดเกราะอย่างไอรอน แมนอีกด้ วย หลังจาก
การเอาชนะเหล่าศัตรู และวายร้ ายระดับโลก (ในภาพยนตร์ เรื่ อง Iron Man 1 และ 2) โทนี่ สตาร์ ค
ยอมตกลงอย่างไม่ค่อยเต็มใจรับเป็ นที่ปรึ กษาให้ กับหน่วยงานลับสุดยอดในการรักษาความสงบ
และสัน ติ ภาพของ นิ ค ฟิ วรี่ ที่ ร้ ู จักในนามของหน่ว ย S.H.I.E.L.D. และเมื่ อ โลกกํ าลัง ตกอยู่ใน
วิกฤตการณ์ ครั ง้ ยิ่งใหญ่ สตาร์ คจึงต้ องสวมชุดเกราะไอรอน แมนของเขาอีกครัง้ เพื่อปกป้องโลก
และกลายเป็ นสมาชิกของทีมอเวนเจอร์ ในที่สดุ
3) ธอร์ (Thor)
เจ้ าชายผู้ดือ้ รั น้ จากดินแดนแห่ง แอสการ์ ด ธอร์ ถูกเนรเทศลงมาสู่โลก
มนุษย์จากพฤติกรรมที่ไร้ ความรับผิดชอบที่นํามาซึ่งอันตรายต่อดินแดนเกิดของเขา ในขณะที่ถกู
ทําโทษอยู่บนโลกมนุษย์ ธอร์ ได้ เรี ยนรู้ ถึงความนอบน้ อมและได้ ปกป้องสหายใหม่ของเขาจากภัย
คุกคามสุดอัน ตรายที่ ส่มายังโลกโดย โลกิ พี่ชายของเขาเอง จนในที่ สุด โอดิน กษั ตริ ย์แห่ง แอ
สการ์ ด ผู้เป็ นบิดา ได้ เห็นว่าธอร์ ได้ ไถ่โทษในสิ่งที่ เขาทําเพียงพอแล้ ว หลังจากได้ รับการต้ อนรั บ
กลับสูแ่ อสการ์ ดในฐานะฮีโร่ ธอร์ ต้องเดินทางกลับมาสู่โลกอีกครัง้ เพื่อป้องกันหายนะระดับจักรวาล
ด้ วยค้ อนทรงพลังคู่ใจของเขา ในไม่ช้านักรบผู้ทรงพลังคนนี ้จะพบว่าตัวเองได้ เข้ าไปอยู่ในโครงการ
ลับสุดยอดของ นิค ฟิ วรี่ ในการรวมเหล่าซูเปอร์ ฮีโร่ในชื่อดิอเวนเจอร์ ส ที่ต้องใช้ พลังของเขาในการ
เข้ าต่อกรกับโลกิพี่ชายของเขาเอง
4) ฮัลค์ / ดร.บรูซ แบนเนอร์ (The Hulk / Bruce Banner)
หลังจากประสบอุบัติเหตุในการทดลองรั งสีแกมม่า ดร.บรู ซ แบนเนอร์
นักวิทยาศาสตร์ ผ้ อู ่อนโยน ก็พบว่าร่ างกายของเขามีอาการแปลกประหลาดเกิดขึ ้น เมื่อเวลาที่เขา
โกรธหรื อถูกยัว่ โมโห เขาจะกลายร่ างเป็ นอสูรกายยักษ์ ตวั สีเขียวที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในนาม
เดอะ ฮัลค์ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ จากนํ ้ามือเดอะ ฮัลค์ ดร.แบนเนอร์ เลือกที่จะใช้
ชีวิตอยูใ่ นสถานที่ห่างไกลและเงียบสงบ เพื่อทํางานรักษาคนป่ วยและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในขณะที่
ต้ องคอยหลีกเลี่ยงกลุ่มคนที่หวังจะใช้ ประโยชน์จากการกลายร่ างเป็ นอสูรกายยักษ์ ของเขา เมื่อ
มหัตภัยที่กําลังจะเกิดขึ ้นบนโลก ต้ องการความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ของดร.แบนเนอร์ นิค
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ฟิ วรี่ ผู้อํา นววยการหน่ ว ย S.H.I.E.L.DD. จึง ชวนเข ามาร่ ว มที ม โดยรู้ ดี ว่า เดดอะ ฮัลค์ พลัง อัน น่ า
อัศจรรย์ของดร.แบนเนอร์ร์ จะเป็ นผลดีต่ตอทีมอเวนเจอร์ ส
5) โลกิ (Loki)
หลังจากการรประกาศขึ ้นคครองบัลลังก์แห่ง แอสการ์ ด ของเขาถูถูกล้ มล้ าง
อ
า โลกิ ผู้ชวั่ ร้ ายได้
า หนีไปอยู่ยงั ดินแดนทีที่ไม่มีใครรู้ จกเพื
กั ่อวางแผนนการล้ าง
โดย ธอร์ น้ องชายของเขา
แค้ นครัง้ ใหมม่ แต่ไม่ใช่แค่กักบน้ องชายขของเขาเท่านัน้ แต่เป็ นโลกมนุษย์ที่ ธอร์ร์ อาศัยและปปกป้องอยู่
โลกิ กลับมาอีกครัง้ พร้ อมกั
ม บแผนการรชัว่ ร้ ายเพื่อยึดครองโลก และไม่
แ
มีอะไรรจะหยุดเขาไได้ จนกว่า
แผนการของเขาจะสําเร็ จลุลลว่ ง เมื่อการใช้ พลังในทาางชัว่ ร้ ายเข้ าคุกคามโลก
4.1.1.5 ฉาก (Settingg)
น การณ์ในเมื
น องนิวยอร์ กประเทศสหรัฐอเมริ กา และนอก
เกือบทังเ้ รื่ื องจะดําเนินเหตุ
โลกแสดงสภภาพสังคมในยยุคปั จจุบนั แตต่ใช้ เทคนิคกาารสร้ างให้ ความเกิ
ว นจริ งแทรกเข้
แ
ามา ใช้
ใ มมุ มอง
จากที่สูงทํ าให้
ใ เห็ นภาพรรวมของนิวยออร์ ค เช่น ฉากการปรากฏฏตัวของโลกิและชาวชิทออรี ที่สร้ าง
ความแตกตื่นของคนในสั
น
งั คม

ภาพที่ 4.2 ฉากในเรื่ อง Marvel’s
M
Thee Avenger
4.1.1.6 บทสนทนา (Dialogue)
บทสนทนนาของตัวละคคร เป็ นรายลละเอียดที่สําคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความดึงดูด
ั นาไไปเรื่ อยๆอีกททังยั
้ งเป็ นการรแสดงให้ เห็นบุ
น คลิก ทัศนคติ
น ต่างๆ
และน่าสนใจจให้ กบั เนือ้ เรื่ องให้ พฒ
ของตัวละคร ดังเช่นตัวอยย่างของบทสนนทนาของตัวละครหลักในนในภาพยนตร์ มาร์ เวล ดิ อเวนเจอร์
อ
ดังนี ้
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1) กัปตัน อเมริ
อ กา / สตีฟ โรเจอร์ ส (CCaptain Ameerica/Steve Rogers)
R
ในเรื่ องมาร์ เวล
เ ดิ อเวนเจจอร์ นนั ้ กัปตันอเมริ กาเป็ นตัวละครที่ฟืฟืน้ ขึ ้นมา
หลังจากถูกแช่
แ แข็งเป็ นเวลลาหลายสิบปี คําพูดหรื อความคิ
ค
ดจึงมีลกั ษณะคล้ ายกั
า บคนในชช่วงต้ นยุค
ค.ศ. 1940

ภาพที่ 4.3 กัปตันอเมริ กา
ผ าโลกิกําลังยุยงพวกเราา เขาคือคนร้ ายที่ม่งุ หมายยสงคราม ถ้ าเราเป๋ เขา
กัปตันอเมริ กา: ผมว่
จะไดด้ ดงั หวัง เราไได้ รับคําสัง่ คววรปฏิบตั ิตาม
จากบทสสนทนาที่ กัป ตัต น อเมริ ก าไได้ พูด กับ โทนนี่ สตาร์ ค แ ละ ดร.แบน เนอร์ ใน
เหตุการณ์หลัลงจากที่ โทนีนี่พาโลกิไปขุมขั
ม งที่เฮลิแคริริ เออร์ ฟิ วรี่ ก็ขอให้
ข โทนี่กบั บรู
บ ซ แบนเนออร์ ช่วยหา
ลูกบาศก์ที่โลกิ
ล ขโมยไป แต่
แ โทนี่กลับมีแผนที
แ ่จะเจารระบบของชิลด์เพื่อว่าพวกกเขามีความลัลับอะไรไว้
บ้ าง จากบทสนทนาข้ างต้ต้ นแสดงให้ เห็นถึงบุคลิกของกั
ข ปตันอเมมริ กาว่า เป็ นคนตรงไปตรงมา และ
น
ร ที่ทําตามคําสั
า ง่ อย่างไม่มีมีข้อสงสัย
ใช้ การตัดสินใจแบบทหาร
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2) ไอรอน แมน
แ / โทนี่ สตตาร์ ค (Iron Man
M / Tony Stark)
S

ภาพที่ 4.4 สตีฟ โรเจอร์ กักบโทนี่ สตารรค์
"อ๋อ ขาใหญ่ในชุดดเกราะเหล็ก ถอดชุดแล้ วคุคณจะเป็ นอะะไรได้ "
ฉ ิ ยะ เพลย์บอย
อ แถมยังใจจบุญ"
"มหาเศรษฐี อัจฉริ
บทสสนทนาระหว่างสตีฟ โรเจออร์ กบั โทนี่ สตตารค์ ในเหตุการ์ ณที่ หลังจากโทนี
ง
่พาโโลกิไปขุม
ขังที่เฮลิแคริ เออร์ ฟิ วรี่ ก็ขอให้
ข โทนี่กับบรู
บ ซ แบนเนออร์ ช่วยหาลูกบาศก์
บ ที่โลกิขโมยไป
ข
แต่โทนี
ท ่กลับมี
ล เพื่อว่าพวกกเขามีความลลับอะไรไว้ บ้าง
า ทําให้ เกิดการโต้
ก เถียงออย่างหนัก
แผนที่จะเจาาระบบของชิลด์
บทสนทนาข้ข้ างต้ นแสดงใให้ เห็นบุคลิกที
ก ่ชัดเจนของง โทนี่ สตาร์ ค เป็ นคนที่มีมีความมัน่ ในตัวเองสูง
ถึงแม้ ในยามมที่เขาไม่อยูใ่ นชุ
น ดเกราะขอองไอรอนแมนน และยังเป็ นคคนที่มีอารมณ
ณ์ขนั ได้ ในสถานการ์ ณ
ที่ตงึ เครี ยด
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3) ธอร์ (Thor)

ภาพที่ 4.5 บทสนทนาระะหว่าธอร์ กบั ทีมอเวนเจอร์ร์
บทสสนทนาข้ างต้ต้ น เกิ ด ขึน้ ในนขณะที่ โ ลกิ ถูถูกขุมขัง ที่ เฮลิแ คริ เออร์ ต่ต อหน้ าที ม อ เวนเจอร์
ทั ้งหมดธอร์ พยายามปกป
พ
ปองโลกิ
้
เนื่องจจากเป็ นน้ องชชายบุญธรรมของเขา ในบทสนทนาแสดดงให้ เห็น
ถึงบุคลิกของงธอร์ ว่ายรักเพื
เ ่อน รักพวกกพ้ องมาก ๆ เห็นคนอื่นสําคัญกว่าตัวเอง ซึ่งบางทีทีก็ถูกโลกิ
หลอกงใช้ ประโยชน์
ร
ตรงนี ้จากนิ
้จ สยั ของธอร์ อยูบ่ อ่ ยคครัง้
B
4) ฮัลค์ / ดร.บรูซ แบนเนนอร์ (The Huulk / Bruce Banner)

ภาพที่ 4.6 บทสนทนารหหว่างฮัลค์และะโลกิ
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โลกิ : พวกเจ้ าต้ องอยู
อ ใ่ ต้ อาณัติติข้า ข้ าน่ะเทพ เจ้ าสัตว์ปัญญาด้
ญ อย
ฮัลค์ : (โจมตีโลกิกิจนสลบ) เทพพกระจอก
บทสนทนนาระหว่างฮัลค์และโลกิในตอนท้
น
ายเรื่ อง ซึง่ ในเหตุการ์ ณข้ างต้ นนัน ้นโลกิได้
ณัติโลกิซงึ่ ตัวเขาเองนั
เ
นเป็
้ นเทพ
น ซึ่งฮัลค์คนนไม่
ั ้ ได้
พยายามพูดจาดูถกู ฮัลค์ว่วาเป็ นสัตว์ ต้ องอยูใ่ ต้ อาณ
ง
บด้ วยประโยคข้
ว
า น ซึ่ง
างต้
มีบทสนทนาาอะไรมาก เขขาโจมตีโลกิจนหมดสภาาพไป แล้ วจึงสวนกลั
สะท้ อนให้ เห็นถึงพละกําลังอันมหาศาาลแล้ วนัน้ ยังั แสดงให้ เห็นถึ
น งบุคลิกขอองฮัลค์ว่าเขาาไม่สนใจ
ปฏิกิริยาของงคนอื่น และไไม่เข้ าใจสิ่งที่คนอื่นพูดหรืรอแสดงออกมมาทางสีหน้ าและท่
า
าทาง แต่จะพูด
ในสิ่งที่ต้องการ มากกว่าจะสนใจว่
จ
าคนนอื่นคิดอะไร หรื อต้ องการออะไร
5) โลกิ (Loki)

ภาพที่ 4.7 ตัวละครโลกิ
บทสนทนนาระหว่างโลกิิกบั ผู้นําชาววชิทอรี ในเหตตุการ์ ณตอนต้ นเรื่ องที่โลกิกิเสนอจะ
ให้ เทสเซอร์ แร็
แ คทรงลูกบาศก์ซึ่งขณะะนีไ้ ด้ อยู่ที่โลกกมนุษย์เป็ นสิสิ่งที่สามารถนําไปสู่ขุมพลังงานไร้
ขี ด จํ ากัด ที่ ชาวชิ ท อรี ต้อ งการแลกเป
ง
ลี่ ยนกับ โลก มนุษย์ ที่ โ ลกิกิ อยากได้ ม าปกครอง บททสนทนา
สะท้ อนความมต้ องการลึกๆของโลกิ
ๆ
วา่ ต้ องการเป็ นที่ยอมรับจากดดาวตัวเองซึ่งสะท้ อนให้ เห็นจากบท
สนทนานี ้
ภาพยนตร์ เป็ นสื่อที่ใช้ ภาษาพู
ภ
ดในกการดําเนินเรื่ องโดยส่
อ
วนใหหญ่ ซึง่ ที่บทสสนทนาใน
เรื่ องนี ้ใช๎ บททสนทนาแบบบภาษาพูดทัว่ ไปที่อาจจะมีมีคําที่สื่ออารมมณ์ผ้ พู ดู ได้ มากขึ
ม ้น อาจจจะมีบ้างที่
เป็ นคําสบถ มุมขตลก หรื อคํคาด่า แต่โดยยรวมแล้ วเป็ นภาษาสุ
น
ภาพที่ใช้ ทวั่ ไปในชีชีวิตประจําวันั เป็ นคํา
ที่เข้ าใจง่าย ไม่
ไ ซบั ซ้ อน สัน้นกระชั
้
บ
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4.1.1.4 มุมมองในกาารเล่าเรื่ อง (PPoint of Vieww)
มุม มองกการเล่ า เรื่ อ ง นัน้ พบว่ า ก ารเล่ า เรื่ อ งจจากมุม มอง ที่ เ ป็ นตัว กลลาง (The
Objective) เป็
เ นการเล่าเรื่ื องที่ไม่ปรากกฏตัวผู้เล่าในนลักษณะขอองตัวบุคคล แต่
แ จะเป็ นการเล่าจาก
มุมมองของคคนวงนอกที่สัสงเกตและราายงานเหตุการณ์ ทีเกิดขึน้ อย่างเป็ นกกลางตามเหตตุการณ์ ที่
เกิดขึ ้นจริ ง และปล่
แ
อยให้ ผูผ้ ชู มตัดสินเอาาเอง
4.1.1.8 ตอนจบ (Endding)
เป็ นธรรมเนียมของภาพยนตร์ ค่ายมมาร์ เวลที่พวกกเขาจะมีฉากท้ ายเครดิตภภาพยนตร์
อ The Aveengers ดูจะพิ
ะ เศษกว่าภาาพยนตร์ เรื่ องอื
ง ่น ตรงที่มีฉากท้
ฉ ายเครดิดิตถึงสอง
แต่ในกรณีของ
ฉาก ฉากแรกกอยูต่ รงกลางง และเกี่ยวข้ องกั
อ บเนื ้อเรื่ องของภาคต่
ง
อในอนาคต

ภาพที่ 4.8 ตัวละครธานนอส
ขณะที่ ฉากท้
า ายเครดิตแรกนั
ต
น้ เกี่ยวข้
ย องกับภาคต่อ ฉากท้ ายเครดิ
า
ตอันหลั
ห งสุดนี ้
เกี่ยวข้ องกับคํคาพูดหนึง่ ขอองโทนี่ สตาร์ ก (โรเบิร์ต ดาาวนี่ย์ จูเนียร์ ) ที่อยูใ่ นภาพพยนตร์ ขณะทีที่ฉากท้ าย
เครดิตแรกนันัน้ เกี่ยวข้ องกักับภาคต่อ ฉากท้ ายเครดิตอันหลังสุดนีเ้ กี่ยวข้ องกักับคําพูดหนึ่งของโทนี
ง
่
สตาร์ ก (โรเบิบิร์ต ดาวนี่ย์ จูเนียร์ ) ที่อยูในภาพยนตร์
ใ่
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ภาพที่ 4.9 ทีมอเวนเจอร์ร์
า
ต
โทนี่ สตาร์ กบอกทุกคนนว่าหลังรบเสสร็ จแล้ วจะพาาไปกินอาหาร และฉากท้ ายเครดิ
ใ อ้ ยืดสี ดําตัวที่ ใส่ประะจํ า พร้ อมด้ วยบรู ซ แบนนเนอร์ ในชุดสสูทสีเทา,
ที่ ว่าก็เป็ นฉาากที่ สตาร์ กในเสื
กัปตันอเมริ กา,
ก ธอร์ , ฮอว์์คอาย และแบบล็ควิโดว์ กําลั
า งนัง่ ทานอาาหารโดยไม่มบทสนทนาใด
ี
ดๆ
4.1.2 วิเคราะห์ห์ การเล่ าเรื่ องของภาพย
อ
นตร์ Avenggers: Age of Ultron
4.1.2.1 โครงเรื่ อง (Plot)
บ ซ แบนเนอร์ แอบร่วมมือกั
อ นสร้ างหุ่นยนต์ AI จากกคฑาของ
โทนี่ สตาร์ ค กับ ดร. บรู
ย ้ องมนุษย์
ษ และสร้ างคความสันติได้ แต่ผลกลับได้ด้ เป็ นหุ่นยนต์ต์อลั ตรอน
โลกิ โดยหวังว่ามันจะช่วยปกป
ณีอินฟิ นิตี ้ในคคฑาของโลกินัน ้นไป เพื่อมุ่งหวั
ง งว่าจะทําลายโลกให้
า
สสิิ ้นซาก นี่
ตัวร้ าย ที่ขโมมยหินอัญมณี
จึงเป็ นจุดเริ่ มต้
ม นของมหาสงครามกาารต่อสู้ครั ง้ ใหหญ่ ที่มีชีวิตผู้คนในประเททศโซโคเวีย (ประเทศ
สมมุติ) และะความปลอดภัยของโลกทัทัง้ ใบเป็ นเดิมพั
ม น โดยทัง้ หมดขึ
ห น้ อยู่กบความร่
บั
วมใใจของทีม
The Avenggers ที่เริ่ มเกิดความหวาดดระแวงต่อกัน เมื่อโทนี่ สตตาร์ ค ต้ องการแก้ ไขความผิดพลาด
โดยการสร้ างหุ
ง ่นยนตร์ AI ขึ ้นอีกครัง้
1) การเริ่ มเรืเ ่ื อง (Exposition)
เปิ ดเรื่ องด้ วยความเดิ
ย
มในนภาคที่แล้ ว (และอิงไปถึง Captain Am
merica :
ว โดยหลังจากพบว่
จ
า องงค์กรไฮดราไดด้ แฝงตัวแทรกกซึมในหน่วยของชี
ย ลด์
The Winter Soldier ด้ วย)
้
ล้ างไฮดราให้ห้ สิ ้นซาก จนเเมื่อได้ พบ
และสุม่ เสี่ยงต่อการเกิดภัยั ร้ าย ทีม The Avenger จึงตังใจกวาด
กับฐานปฏิบตั ิการลับที่เชื่อว่าเป็ นแห่งสุดท้ าย ทีม TThe Avengeers นําทีมโดยย กัปตันอเมริริ กา จึงได้
ทําการบุกทําลายและจั
า
บกุมแกนนําหลัก ซึ่งก็คือ นายพลสตรั
น
ก
กเกอร์
ซึ่งกําลัลงทดลองอะไรบางสิ่ง
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บางอย่างโดยอาศัยพลังงานจาก Mind Stone จากคฑาของ โลกิ น้ องชายของธอร์ โดยหารู้ ไม่ว่า
หลังการเข้ าจับกุมนันเอง
้ ด้ วยพลังการควบคุมจิตใจของ สการ์ เล็ต แฝดแมซิมอฟฟ์ ส่งผลทําให้ โท
นี่ สตาร์ ค วิศวกรมหาเศรษฐี เจ้ าของหุ่นไอรอนแมน เกิดความหวาดกลัวในจิตใจกับการสูญเสียทุก
สิ่งอย่างที่เขารักไป จึงได้ หาวิธีสร้ างสิ่งที่จะมาช่วยปกป้องคุ้มครองโลกใบนี ้ นั่นก็คือ หุ่นยนตร์ AI
อัจฉริ ยะที่จะมาปกป้องโลก โดยใช้ พลังที่เขาค้ นพบมาจากคฑาของโลกิ แต่ด้วยพลังอํานาจที่มาก
เกินคาดคิดของ Mind Stone ทําให้ สิ่งที่เขาพัฒนาสามารถพัฒนาขึ ้นเองได้ จนยากเกินควบคุม ก่อ
เกิดเป็ น อัลตรอน หุ่นยนตร์ AI วายร้ ายที่ต้องการทําลายล้ างมวลมนุษยชาติเพื่อนําไปสูก่ ารวิวฒ
ั น์
ของมนุษย์แทน
2) การพัฒนาเหตุการณ์ไปสูป่ มปั ญหา (Rising Action)
แต่แล้ วอัลตรอนกลับเป็ นความผิดพลาดอันใหญ่ หลวงของสตาร์ ค เมื่อ
มันคิดมีความคิดที่จะปกป้องโลก โดยการทําลายล้ างเผ่าพันธ์ มนุษย์ให้ สิ ้นซากอัลตรอนเปิ ดฉาก
ตะลุยโดยทําลาย J.A.R.V.I.S - Ai คูใ่ จของสตาร์ ค และโจมตีทีมอเวนเจอร์ ที่ศนู ย์บญ
ั ชาการโดยไม่
ทันตัง้ ตัว ก่อนหลบหนี ไปพร้ อมคฑาไปที่โซโคเวี ย เพื่ อสร้ างกองทัพ หุ่นยนตร์ และสร้ างร่ างของ
ตัวเอง อัลตรอนบังคับ ดอกเตอร์ คนหนึ่งให้ ปลูกถ่ายร่ างสังเคราะห์เนื ้อเยื่อ จาก Vibranium และ
Mind Gem จาก คฑาแล้ วจะ Upload ตัวเองเข้ าไปจนเกือบสําเร็ จ ด้ านทีมอเวนเจอร์ ออกตามล่า
อัลตรอนมาจนพบและขัดขวางยึดร่ างสังเคราะห์มาได้ ที่สําเร็ จ
ที ม อเวนเจอร์ ถ กเถี ย งกัน เป็ นอย่ า งหนัก เพราะ สตาร์ ค ต้ อ งการที่ จ ะ
Upload J.A.R.V.I.S.ลงไปแทนเพื่อไปต่อกรกับอัลตรอน แต่กปั ตันอเมริ กาขัดขวาง แต่ในที่สดุ ธอร์
ช่วยปล่อยกระแสไฟฟ้าทําให้ Upload ลงร่างเป็ นที่สําเร็ จ เพราะมองเห็นภาพในอนาคตจากบ่อนํ ้า
จึงรู้ว่าตัวเองต้ องเป็ นคนที่มาช่วย การ Upload เป็ นที่สําเร็ จ ด้ วยผลึก Gem ที่มาจากคฑาทําให้
ร่ างกําเนิดเป็ น "Vision" ที่ไม่ใช่ทั ้ง Jarvis และ Mind Gem อย่างใดอย่างนึงซะทีเดียว ธอร์ อธิบาย
ว่าผลึก Gem ที่อยู่บนหน้ าฝากของ Vision คือ 1 ใน 6 Infinity Stones ซึง่ เป็ นสิ่งที่ทรงพลังมาก
ที่สดุ ในจักรวาล
3) ขันภาวะวิ
้
กฤติสงู สุด (Climax)
เหล่าทีม Avengers และคู่แฝดรวมถึง Vision วางแผนอพยพย้ ายคนที่โซ
โคเวียและบุกเข้ าช่วยโรมานอฟฟ์ พร้ อมทั ้งต่อสู้กบั กองทัพทหารอัลตรอนที่มีกองทัพล้ นหลาม แผ่
กระจายไปทัว่ เมืองแผนการณ์ของอัลตรอนที่จะทําลายล้ างโลกคือการใช้ อลั ตรอนยกพื ้นเมืองขึ ้นไป
เหนือชั ้ บรรยากาศและปล่อยให้ ตกลงมาเหมือนอุกกาบาตเพื่อทําล้ ายล้ างให้ สิ่งมีชีวิตบนโลกสูญ
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พันธุ์ทนั ที การต่อสู้ของเหล่าอเวนเจอร์ และเพื่อยับยั ้งแผนการอันชัว่ ร้ ายของอัลตรอน โดยมีมนุษย์
โลกทังเผ่
้ าพันธุ์เป็ นเดิมพัน
4) ขันภาวะคลี
้
่คลาย (Falling Action)
อเวนเจอร์ สได้ รับสัญญาณความช่วยเหลือจากนาตาชา โรมานอฟที่ถูก
อั ล ตรอนจั บ ไป ที ม รู้ ว่ า อัล ตรอนอยู่ ที่ โ ซโคเวี ย บ้ านเกิ ด ของคู่ แ ฝดแม็ ก ซิ ม อฟฟ์ โทนี่ ส ร้ าง
ปั ญญาประดิษฐ์ ตวั ใหม่ชื่อฟรายเดย์มาใช้ แทนจาร์ วิสที่ถกู อัพโหลดเป็ นวิชนั่ ไปแล้ ว อัลตรอนนําไว
ั้
ท่ ี่
เบรเนี่ยมที่เหลืออยูส่ ร้ างร่ างกายขึ ้นมาใหม่ และสร้ างเครื่ องจักรที่จะล้ างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทงโลกอยู
โซโคเวีย อเวนเจอร์ สเข้ าต่อสู้กบั กองทัพอัลตรอน โดยได้ รับความช่วยเหลือจากนิค ฟิ วรี่ และวอร์
แมชชีน ฟิ วรี่ นําเฮลิแคริ เออร์ มาอพยพคนบริ สทุ ธิ์ในโซโคเวียไม่ให้ โดนลูกหลงการต่อสู้ระหว่างอเวน
เจอร์ สและอัลตรอน
โทนี่และธอร์ ร่วมมือกันทําลายเครื่ องจักรล้ างโลกของอัลตรอนได้ สําเร็ จ
การต่อสู้จบลงโดยต้ องแลกกับชีวิตของปิ เอโตร แม็กซิมอฟฟ์ อัลตรอนถูกวิชนั่ ทําลายอย่างสมบูรณ์
5) ขันตอนยุ
้
ติเรื่ องราว (Ending/Resolution)
เมื่อเสร็ จสิ ้นการสู้รบกับอัลตรอน ธอร์ จึงขอตัวเพื่อน ๆ ในทีมกลับแอ
สการ์ ด เพราะธอร์ ร้ ู ว่า การที่อินฟิ นิตี ้สโตน ขุมพลังแห่งจักรวาลนั ้นปรากฎขึ ้นถึงสี่ชนิดในเวลาใกล้
ๆ กันอย่างนี ้ ต้ องมีผ้ อู ยู่เบื ้องหลังแน่นอน ซึ่งธอร์ อยู่โลกมนุษย์คงไม่ร้ ู ธอร์ จึงออกจากอเวนเจอร์
ชัว่ คราว และกลับแอสการ์ ด
ตอนท้ ายของภาพยนตร์ Avengers: Age of Ultron เหล่าซูเปอร์ ฮีโร่แยก
ย้ ายกันไปขณะที่พดู ถึงว่า พวกเขาได้ ทําโลกพินาศไปแค่ไหนขณะที่พยายามกอบกู้มนั ซึ่งนัน่ เป็ น
การปูเพื่อเข้ าสู่ปมความขัดแย้ งในเรื่ องต่อไปของค่ายภาพยนตร์ มาร์ เวลคือ Captain America:
Civil War
4.1.2.2 แก่นความคิด (Theme)
แก่นเรื่ องหรื อแก่นความคิด (Theme) ของภาพยนตร์ เรื่ องนี ้จะเป็ นแบบผสมผสาน
หลายอย่าง แต่หลัก ๆ จะเน้ นไปทาง Power Theme ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับอํานาจ ความไม่ลงรอย
กันระหว่างกลุม่ พระเอก และตัวร้ าย ที่มาจากความต้ องการในการแย่งชิงพลังอํานาจต่าง ๆ โดยมี
เรื่ องของ Morality Theme สอดแทรกอยู่ตลอดทั ้งเรื่ อง เพื่อแสดงให้ เห็นว่าพลังอํานาจเหนือมนุษย์
นั ้นมาพร้ อมกับจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อสวนรวม ซึ่งสิ่งที่ตัวร้ ายต้ องการนั ้นรคือพลัง
อํานาจในแบบเดียวกันแต่จดุ มุ่งหมายการนําไปใช้ นนต่
ั ้ างกันโดยสิ ้นเชิง ไม่ได้ สนใจว่าสิ่งที่ถกู ต้ อง
คืออะไร และไม่ได้ ทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเลยแม้ แต่น้อย
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4.1.2.3 ความขัดแย้ ง (Conflict)
ความขัดแย้ ง ในภาพยนตร์ เรื่ องนี ม้ ี 2 อย่างคื อ ความขัดแย้ งภายในจิ ตใจ เป็ น
ความขัดแย้ ง ความสับสน ความยุง่ ยากลําบากใจในการตัดสินของตัวละครในกลุม่ อเวนเจอร์
ความขัดแย้ งกับภายนอก คือความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างกลุ่มอเวนเจอร์ กับตัว
ร้ ายทีพยายามทําลายโลกมนุษย์
4.1.2.4 ตัวละคร (Character)
ตัวละครรอบด้ าน หรื อตัวละครที่ซบั ซ้ อน (Round Character or Complex
Character) หมายถึง ตัวละครที่ มีลักษณะนิ สัยหลายๆ ด้ านอยู่ในตัวเอง เป็ นตัวละครที่ มีชีวิต
ความคิด อารมณ์ และความรู้สกึ เหมือนกับมนุษย์ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง อาจมีทงั ้ รัก โลภ โกรธ
หลง ดี หรื อ เลว อยู่ในตัวเองได้ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงลักษณะต่าง ๆ ไปตามเหตุการณ์ที่
ดําเนินไปประกอบด้ วย
1) Iron Man: Tony Stark (โทนี่ สตาร์ ค)
เขาประเมิน ผลกระทบจากเหตุการณ์ ล่าสุด จากการต่อสู้กับ อัล ตรอน
อย่างตรงไปตรงมา และการตัดสินใจสุดช็อคในการตกลงกับรัฐบาลโลกว่าอเวนเจอร์ สควรจะถูก
ตรวจสอบได้ การเคลื่อนไหวในครั ง้ นีท้ ํ าให้ ไอรอน แมน ต้ องเผชิญหน้ ากับ กัปตัน อเมริ กา ใน
ระดับการเมือง แต่ความขัดแย้ งส่วนตัวที่ฝังลึกได้ กลายเป็ นเส้ นทางที่อนั ตรายเกินกว่าที่ทงสองจะ
ั้
คาดคิดหรื อจินตนาการถึง
2) Captain America
โครงการ ซูเปอร์ โซลด์เยอร์ โครงการลับสุดยอดทางการทหาร ได้ เปลี่ยน
สตีฟ โรเจอร์ ส (คริ ส อีแวนส์) ผู้อ่อนแอให้ กลายเป็ น กัปตันอเมริ กา สุดยอดซูเปอร์ ฮีโร่ ผ้ แู ข็งแกร่ ง
จากการต่อสู้ของเขาในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทําให้ เขากล่าเป็ นตํานานที่ยงั มีชีวิตอยู่ สตีฟ ปกป้อง
เมือง นิว ยอร์ ค ให้ รอดพ้ นจากกระแสสงครามได้ แต่เครื่ องบินของเขาได้ ตกลงไปบนขัวโลกเหนื
้
อ
ระหว่างการปฏิบตั ิภาระกิจสุดท้ ายของเขา เมื่อเขาตื่นขึ ้นมาบนโลกยุคปั จบุ นั สตีฟได้ ร้ ูว่าเขาถูกแช่
อยู่ใต้ พื ้นนํา้ แข็งอันเย็นยะเยือกมาหลายสิบปี สตีฟ โรเจอร์ สพบว่าเขาต้ องอยู่ตวั คนเดียวบนโลก
สมัยใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เมื่อ นิค ฟิ วรี่ (แซมมวล แอล. แจ็คสัน) ผู้อํานวยการหน่วยงาน
รักษาสันติภาพระหว่างประเทศ S.H.I.E.L.D. ได้ ชกั ชวนสตีฟให้ ม่ร่วงภารกิจปกป้องโลกอีกครัง้ เขา
ก็ไม่ลงั เลที่จะกลับมาสวมชุดกัปตัน อเมริ กา พร้ อมกับโล่ห์ที่เป็ นสัญลักษณ์ ประจําตัว, ความ
เข้ มแข็ง, ความเป็ นผู้นํา, และทัศนคติที่แน่วแน่มาสูท่ ีมอเวนเจอร์ ส
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3) Thor (ธอร์ )
เจ้ าชายผู้ดื ้อรัน้ จากดินแดนอันไกลโพ้ นแห่ง แอสการ์ ด, ธอร์ ถูกเนรเทศ
ลงมาสู่โลกมนุษย์จากพฤติกรรมที่ไร้ ความรั บผิดชอบ ที่นํามาซึ่งอันตรายต่อดินแดนเกิดของเขา
ในขณะที่ถกู ทําโทษอยูบ่ นโลกมนุษย์ ธอร์ ได้ เรี ยนรู้ ถงึ ความนอบน้ อมและได้ ปกป้องสหายใหม่ของ
เขาจากภัยคุกคามสุด อัน ตรายที่ ส่ง มายัง โลกโดย โลกิ น้ องชายของเขาเอง จนในที่ สุด โอดิ น
กษัตริ ย์แห่งแอสการ์ ด ผู้เป็ นบิดา ได้ เห็นว่าธอร์ ได้ ไถ่โทษในสิ่งที่เขาทําเพียงพอแล้ ว หลังจากได้ รับ
การต้ อนรับกลับสู่แอสการ์ ดในฐานะฮีโร่ ธอร์ ต้องเดินทางกลับมาสู่โลกอีกครัง้ เพื่อป้องกันหายนะ
ระดับจักรวาล ด้ วย ค้ อนทรงพลังคู่ใจของเขา ในไม่ช้านักรบผู้ทรงพลังคนนี ้จะพบว่าตัวเองได้ เข้ าไป
อยูใ่ นโครงการลับสุดยอดของ นิค ฟิ วรี่ ในการรวมเหล่าซูเปอร์ ฮีโร่ในชื่อ ดิ อเวนเจอร์ ส
4) Hulk: Bruce Banner (บรูซ แบนเนอร์ )
หลังจากประสบอุบัติเหตุในการทดลองรั งสีแกมม่า ดร.บรู ซ แบนเนอร์
นักวิทยาศาสตร์ ผ้ อู ่อนโยน ก็พบว่าร่ างกายของเขามีอาการแปลกประหลาดเกิดขึ ้น เมื่อเวลาที่เขา
โกรธหรื อถูกยัว่ โมโห เขาจะกลายร่ างเป็ นอสูรกายยักษ์ ตวั สีเขียวที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในนาม
เดอะ ฮัลค์ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ จากนํ ้ามือเดอะ ฮัลค์ ดร.แบนเนอร์ เลือกที่จะใช้
ชีวิตอยูใ่ นสถานที่ห่างไกลและเงียบสงบ เพื่อทํางานรักษาคนป่ วยและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในขณะที่
ต้ องคอยหลีกเลี่ยงกลุ่มคนที่หวังจะใช้ ประโยชน์จากการกลายร่ างเป็ นอสูรกายยักษ์ ของเขา เมื่อ
มหัตภัยที่กําลังจะเกิดขึ ้นบนโลก ต้ องการความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ของดร.แบนเนอร์ นิค
ฟิ วรี่ ผู้อํานวยการหน่วย S.H.I.E.L.D. จึงชวนเขามาร่ วมทีม โดยรู้ ดีว่าเดอะ ฮัลค์, พลังอันน่า
อัศจรรย์ของดร.แบนเนอร์ จะเป็ นผลดีตอ่ ทีมอเวนเจอร์ ส
5) Ultron (อัลทรอน)
หุ่นยนตร์ แอนดรอยด์ที่ถกู สร้ างขึ ้นจากความผิดพลาดของโทนี่ สตาร์ ค ที่
ต้ องการสร้ างหุ่นยนตร์ เพื่อปกป้องโลก โดยใช้ ขมุ พลังมหาศาลจาก Mind Stone จากคฑาของโลกิ
จนมันสามารถรู้ สกึ คิดเองได้ และมีความฉลาดเเป็ นเลิศ แต่กลายเป็ นว่ามันกลับคิดจะทําลายล้ าง
มนุษยชาติให้ สญ
ู พันธุ์เพื่อเป็ นการวิวฒ
ั น์ใหม่โดยธรรมชาติแทน เพื่อที่มนั จะได้ อยูใ่ นฐานะของพระ
เจ้ าผู้ส้รางโลกใหม่แทน
4.1.2.5 ฉาก (Setting)
ฉากที่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่ จะเกิดขึน้ ที่นิวยอร์ ค สหรั ฐอเมริ กา และประเทศโซโคเวีย
(ประเทศสมมุติ) โดยจะเล่าเรื่ องจากสถาณการณ์ปัจจุบนั ไปสู่อนาคตในลักษณะตามเข็มนาฬิกา
อาจจะมีแทรกเรื่ องราวในอดีตบ้ างเพื่อเฉลยเงื่อนงําต่าง ๆ
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4.1.2.6 บทสนทนา (Dialogue)
ภ
ดในกการดําเนินเรื่ องโดยส่
อ
วนใหหญ่ ซึง่ ที่บทสสนทนาใน
ภาพยนตร์ เป็ นสื่อที่ใช้ ภาษาพู
เรื่ องนี ้ใช๎ บททสนทนาแบบบภาษาพูดทัวไปที
ว่ ่อาจจะมีมีคําที่สื่ออารมณ์ผ้ พู ดู ได้ มากขึ
ม ้น อาจจจะมีบ้างที่
เป็ นคําสบถ มุมขตลก หรื อคํคาด่า แต่โดยยรวมแล้ วเป็ นภาษาสุ
น
ภาพที่ใช้ ทวั่ ไปในชีชีวิตประจําวันั เป็ นคํา
ที่เข้ าใจง่าย ไม่
ไ ซบั ซ้ อน สัน้นกระชั
้
บ

ภาพที่ 4.10 บทสนทนารระหว่างสตีฟ โรเจอร์ กบั โททนี่ สตารค์
บทสนทนนาระหว่างสตีตีฟ โรเจอร์ กับโทนี่ สตารค์ ในเหตุการ์ร์ ณต้ นเรื่ องทีที่ทีมอเวน
เจอร์ สไล่ถล่มฐานลั
ม
พของงไฮดร้ าไปเรื่ อย
อ ๆ จนได้ รับแจ้
บ งว่า คฑาาของโลกิถกู ไฮฮดร้ าเก็บไว้ ในฐานลัพ
ที่โซโคเวีย อเเวนเจอร์ สรี บบุบกถล่มที่นนั่ ทัทนที ซึง่ บทสสนทนาข้ างต้ นนั
น นจะเป็
้
นเรืรองราวต่
่
อเนื่องมาจาก
อ
Marvel’s Thhe Avenger กัปตันอเมริ กาเป็
ก นตัวละครที่ฟืน้ ขึ ้นมาาหลังจากถูกแช่แข็งเป็ นเววลาหลาย
สิบปี คําพูดหรื
ห อความคิดจึงมีลกั ษณะคล้ ายกับคนใในช่วงต้ นยุคก่กอน ซึง่ คาแรรคเตอร์ จะแตตกต่างกัน
อย่างมากกับโทนี
บ ่สตาร์ ค บทสนทนาข้
บ
างต้
า นจึงเป็ นการล้
ก อเลียนกการใช้ คําของกกัปตันอเมริ กา
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ภาพที่ 4.11 บทสนทนารระหว่างบรูซ แบนเนอร์ กับโทนี
บ ่ สตารค์ค์
"สันติในยุคเรา นึกภาพสิ
ก
" โทนีนี่ สตาร์ คสนททนากับบรูซ แบนเนอร์
แ
โทนี่ให้ จาร์
า วิสวิเคราะหห์คฑาทันที และจาร์ วิสก็พบปั
พ ญญาประะดิษฐ์ อยูป่ ลายยอดค
ล
ด คฑาสสร้ างปั ญญาปประดิษฐ์ รักษาาสันติสขุ ของโโลกในนามอัลั ตรอน โดยขขอให้ บรูซ
ฑา โทนี่จงึ คิดจะใช้
แบนเนอร์ มาช่
า วยสร้ าง บททสนทนาข้ างต้ นสะท้ อนความกลัวลึก ๆ ที่อยู่ในในนของโทนี่ สตาร์ ค และ
เป็ นจุดเริ่ มต้ นเรื
น ่ องทั ้งหมดดของ Avenger : Age Of Altron

ส ค
ภาพที่ 4.12 บทสนทนารระหว่างอัลตรรอนกับโทนี่ สตาร์
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"อย่าเปรี
า ยบข้ ากับสตาร์
บ ค! ได้ ยิยนิ แล้ วหงุดหงิิด สตาร์ คมันกวนใจข้
น
าจริริ งๆ!!"
"อ้ า ลูกจ๋า อย่าทุบหั
บ วใจพ่ออย่ย่างงัน"้
เหล่าอเวนนเจอร์ สพบว่าอัลตรอนอาาจไปที่แอฟริ กาใต้
ก เพื่อแย่งชิ
ง งแร่ ไวเบรเเนียมเป็ น
ไ ทีมอเวนเจจอร์ จงึ บุกแอฟฟริ กาใต้ เมื่อโโทนี่และที
แร่ที่สามารถสร้ างร่างกายยของอัลตรอนนในสมบูรณ์ได้
มอเวนเจอร์ สมาถึ
ส งก็พบกกับอัลตรอน ทัง้ สองฝ่ ายเเข้ าต่อสู้กัน โดยโทนี
โ
่ดวลเดี่ยวกับอัลตรอน
ต บท
สนทนาข้ างต้ต้ นสะท้ อนให้ห้ เห็นถึงอารมณ์ขนั ของโทนีนี่ สตาร์ ค ดังเช่นภาพยนตตร์ ก่อนหน้ า (Marvel’s
The Avengger) ซึ่งไม่ว่าจะอยู
จ ่สถาณกการ์ ณเลวร้ ายยแค่ไหน โทนีนี่สตาร์ คก็ยงั มีมขุ ตลกออกกมาได้ อยู่
เสมอไม่วา่ ฝ่ ายตรงข้
า
ามที่มีมีบทสนทนาดด้ วยจะเป็ นเพืพื่อนร่ วมทีมหรืื อศัตรูฝ่ายตตรงข้ าม
4.1.2.7 มุมมองในกาารเล่าเรื่ อง (PPoint of Vieww)
มุม มองกการเล่ า เรื่ อ ง นัน้ พบว่ า ก ารเล่ า เรื่ อ งจจากมุม มอง ที่ เ ป็ นตัว กลลาง (The
Objective) เป็
เ นการเล่าเรื่ื องที่ไม่ปรากกฏตัวผู้เล่าในนลักษณะขอองตัวบุคคล แต่
แ จะเป็ นการเล่าจาก
มุมมองของคคนวงนอกที่สัสงเกตและราายงานเหตุการณ์ ทีเกิดขึน้ อย่างเป็ นกกลางตามเหตตุการณ์ ที่
เกิดขึ ้นจริ ง และปล่
แ
อยให้ ผูผ้ ชู มตัดสินเอาาเอง
4.1.2.8 ตอนจบ (Ennding)
เป็ นธรรมมเนียมของภาาพยนตร์ ค่ายมาร์ เวลเช่นเดิมอย่างเช่นเรื่ องก่อนหน้ านี ้ที่พวก
ภ
ในนกรณีของเรื่ องนี
อ ้ The Avvengers : Agge Of Ultron เป็ น
เขาจะมีฉากท้ ายเครดิตภาพยนตร์
เรื่ องราวบอกกใบ้ สําหรับภาาพยนตร์ เรื่ องต่
ง อไปของมาาร์ เวลสตูดิโอ คือการปรากฎตัวของธานนอส

ภาพที่ 4.13 ตัวละครธานนอส
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ธานอสอออกมาสวมถุงมือ และพูดว่า "คงต้ องถึงตาชั
ต นจั
้ ดการเองแล้ วสินะ"" (Marvel
น วร้ ายที่แข็งแกร่
ง งที่สดุ ของจักรวาลมาาร์ เวล ซึง่
: Age Of Alttron) ซึง่ ตัวละะครนี ้จะอยูใ่ น Comic เป็ นตั
ถุงมือที่ธานออสใส่นนยั
ั ้ งไมม่มีถงุ ยังไม่มีเพชร เป็ นการบอกใบ้ แฟนนภาพยนตร์ ถึถึงเรื่ องถัดไปวว่าจะต้ อง
เจอกับอะไร
ย
่ อง (Plot) ของภภาพยนตร์ Marvel’s
M
ตารางที่ 4.11 เปรี ยบเที ยบโครงเรื
Avengerss: Age of Ultron

การเริ่ มเรื่ อง
(Expositionn)

Marvel’s The Avenger
เปิ ดเรื่ องด้ วยโลกิ
ย ซึ่งใช้ โลกมนุ
ล ษย์เป็ นสิ
น ่ง
ต่อรองกับผู้นํนําชาวชิทอรี โดยโลกิ
โ
เสนออจะ
ใ เทสเซอร์ ซึง่ เป็ นสิ่งที่สามารถนํ
ให้
า
าไปสูสูข่ มุ
พ งงานไร้ ขีดจํ ากัดที่ ช าวชิ ทอรี ต้องกการ
พลั
น บ โลกมนุ ษษย์ ที่ โ ลกิ อ ยาก
ย
แลกเปลี่ ย นกั
ไ มาปกครอง
ได้

T
The

Avennger และ

Avenggers: Age off Ultron
โดยหลลัง จากพบว่ า องค์ ก ร
ไฮดราได้ แฝงตัวแททรกซึมใน
หน่วยขของชีลด์ และะสุ่มเสี่ยง
ต่อการรเกิ ดภัยร้ าย ที ม The
Avengger จึงตั ้งใจกกวาดล้ าง
ไฮดราาให้ สิน้ ซาก จนเมื
จ ่ อได้
พบกับฐานปฏิ
บ
บัติ การลั
ก บ ที่
เชื่อว่าเป็
เ นแห่งสุดท้ าย ทีม
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

M
Marvel’s
The Avenger

Avenggers: Age off Ultron
The Avengers
A
นําทีมโดย
กัปตันอเมริ กา จึงได้
ไ ทําการ
บุกทําลาย
ล
ก า ร พั ฒ น า หน่
ห วย S.H.I.E.L.D. ได้ รับรู
บ ้ ว่า โลกิจะเข้ า Ultron
กลับเป็ป็ นความ
ม กรานควาามมัน่ คงของโโลกมนุษย์ เขขาก็ ผิดพลาดอันใหญ่ หลวงของ
มารุ
ห
เหตุการณ์
ไปสูป่ มปั ญหา
ไ รวบรวมเหหล่าซุปเปอร์ ฮีโร่ จึงเกิดเป็ นที
ได้
น ม ส ต า ร์ร ค เ มื่ อ มัั น คิ ด มี
(Rising Action)
T Avengeers ในที่สดุ
The
ความ คิ ด ที่ จ ะปกปป้ องโลก
โดยกาารทําลายล้ างเผ่
ง าพันธ์
มนุษย์์ให้ สิ ้นซาก Ulltron เปิ ด
ฉ า ก ต ะ ลุ ย โ ด ย ทํ า ล า ย
J.A.R.V.I.S - Ai คู่ใจของ
สตาร์์ ค และโจมมตี เ หล่ า
Avenggers ที่ศนู ย์บับญ
ั ชาการ
โ ด ย ไ ม่ ทั น ตั ้ง ตัั ว ก่ อ น
ห ล บ ห นี ไ ป พ ร้ อ ม ค ฑ า
Skepteer ไปที่โซโคคเวีย เพื่อ
สร้ างกกองทัพ หุ่ น ยนนตร์ แ ละ
สร้ างร่ างของตั
า
วเอง
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

Marvel’s Thee Avenger
M
ขันภาวะวิ
้
ก สูงสุด สตาร์
กฤติ
ส คในก ารใช้ เทสเซซอร์ แ ร็ ค ในกการ
(Climax)
เ ่ อ มต่ อ ช่ อ งทางให้
เชื
ง
ช าว ชิิ ท อรี ที่ อ ยู่นอก
น
โ ามาเสสริ มทัพเพื่อช่วยโลกิยึดครรอง
โลกเข้
โ ทีมอเวนเจอร์ จงึ ต้ องมมารวมตัวเพือต่
โลก
่อ อ
สูสก่ บั ชาวชิทอรี
อ ี รวมถึงต้ องอพยพผู
ง
้ คนอออก
จ ้นที่ด้วย
จากพื

ขั น้ ภาวะคคลี่ ค ลาย ทีมอเวนเจอรร์ ทุกคนได้ แบบ่งหน้ าที่ไปตตาม
(Falling Acction)
จุจดต่าง ๆ ฮัลค์
ล ตามหาโลกิกิ และต่อสู้จนโล
น
กิยอมจํานน นิค ฟิ วรี่ โดนนกดดันจากผูผู้ นํา
ห
หลายประเท
ศให้ ใช้ นิวเคลียร์ ยิงไปกลลาง
เ
เกาะแมนฮั
ต น เพื่ อ หวังจะทํ
ตตั
ง า ลายศัศัต รู
โ
โดยไม่
คํ านึง ถึง ประชาชนนที่ อ พยพไม่ทัน
โ ่
โทนี

Avenggers: Age off Ultron
ต
่ จะ
แผนกาารณ์ของอัลตรอนที
ทํ า ลา ยล้ างโลกคื อการใช้
Vibrannium ยกพืนเมื
้น องขึ ้น
ไปเหนืนื อชัน้ บรรยากาศและ
ปล่ อ ยให้
ย ตกลงมาาเหมื อ น
อุกกาบบาตเพื่อทําล้ ายล้
า างให้
สิ่ ง มี ชี วิ ต บนโลกสสู ญ พั น ธุ
ก อสู้ของเหหล่าอเวน
ทันที การต่
เจอร์ และเพื่อยับยังแผนการ
ง้
อันชัว่ ร้ ายของ Ultroon โดยมี
มนุ ษ ย์ โ ลกทัง้ เผ่ า พพัน ธุ์ เ ป็ น
เดิมพัน
อเ วน เจอร์ สเ ข้ า ต่ อ สู้ กั บ
พ ลตรอน โดยได้
โ
รั บ
กองทัพอั
ความชช่วยเหลือจากกนิค ฟิ วรี่
อพยพคนบริ สทุ ธิ์ในโซโคเวี
น
ย
ไม่ ใ ห้ โดนลู
โ ก หลง การต่ อ สู้
ระหว่างอเวนเจอร์ สและ

55
ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

Marvel’s The Avenger
สตตาร์ คบังคับใหห้ ระเบิดนิวเคคลียร์ ไปที่ทางงออกที่ชาวชิชิ
ทออรี เข้ ายังโลกกมนุษย์เพื่อจะยิ
จ งไปที่ยานนอวกาศของง
ชาาวชิ ท อรี แล ะกลับ ลงมาาในขณะที่ โ รมานอฟปิ
ร
ด
ทาางเข้ าออกโดยยใช้ คฑาของโลกิ

ขันตอนยุ
้
ติเรืเ ่ื องราว ธออร์ พาโลกิกลับั แอสการ์ ดด้ วยพลังของงเทสเซอแร็ ค
(Ending/Reesoluti สมมาชิ ก อเวนเเจอร์ ทุ ก คนตต่ า งแยกย้ ายยกั น ไปตามม
on)
เส้ส้ นทางของตัวเอง
ว โทนี่กลับั ไปสตาร์ คทาวเวอร์
ท
และะ
ปรัรับปรุงใหม่ให้ กลายเป็ นอเเวนเจอร์ สทาววเวอร์ แทน

Avengerss: Age
of Ultron
อั ล ต ร อ น โ ท นี่
และธอร์ ร่ววมมือกัน
ทํ า ลายเคครื่ อ งจัก ร
ล้ า ง โ ล ก ข อ ง
อัล ตรอนไได้ สํ า เร็ จ
อั ล ตรอนนถู ก วิ ชั่ น
ทํ า ล า ย อ ย่ า ง
สมบูรณ์
เมื่ อ เสร็ จ สิ น้ การสู้
ร บ กั บ อั ล ต ร อ น
ธ อ ร์ จึ ง ข อ ตั ว
เพื่ อ นๆในนที ม กลับ
แ อ ส ก า ร์ ด
เพราะธอร์ร์ ร้ ู ว่า การ
ที่อินฟิ นิตี ้สโตน
้ส ขุม
พลั ง แห่ ง จั ก รวาล
นัน้ ปรากฎฎขึน้ ถึง สี่
ชนิดในเวลลาใกล้ ๆ
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

Marvel’s Thee Avenger
M

Avenggers: Age of Ultron
กั น อ ย่ย า ง นี ้ ต้ อ ง มี ผู้ อ ยู่
เบือ้ งหหลังแน่นอน ตอนท้
ต าย
ของภาาพยนตร์ Avvengers:
Age off Ultron เหล่าซูเปอร์ ฮี
โร่ ทีมอเวนเจอร์
อ
แยกย้ ายกัน
ไปขณ ะที่ พูด ถึงว่า พวกเขา
โ น าศไปปแค่ ไ หน
ได้ ทํ า โลกพิ
ขณะที่พยายามกอบบกู้มนั ซึ่ง
น
เ พื่ อ เข้ าสู่ ป ม
นั่ น เป็ นการปู
ความขขัด แย้ ง ในเรื่ องต่ อ ไป
ของค่ายภาพยนตร
า
ร์ มาร์ เ วล
คือ Caaptain America: Civil
War
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4.2 วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ส ร้ า ง ตั ว ล ะ ค ร ข อ ง ภ า พ ย น ต ร์ Marvel’
M
s
The Avengers
A
แ Avenggers : Age of Ultron
และ
4.2.1 กัปตันอเเมริกา (Captain Americaa) หรื อ สตีฟ โรเจอร์ ส (Steve Rogeers)
ล ปตัน อเมริ
อ กา หรื อ สตีฟ โรเจอร์ สจากภาพยนนตร์ Marvel The Avengger และ
ตัวละครกั
Avengers : Age of Ultron ได้ มีการตีความตตัวละครไปในนรู ปแบบที่คล้ ายคลึงกัน และยั
แ งคง
ลักษณะเอกลักษณ์ ของคความเป็ นกัปตัตน อเมริ กาจจากในภาพยนนตร์ สือการ์ ตูตนู เอาไว้ ได้ เปนอย่
ป็ างดี
ซึง่ ตัวละครสตีฟ โรเจอร์ ส ในภาพยนตตร์ ทั ้งสองเรื่ องงมีลกั ษณะขออง Hero Arcchetype อย่างชัดเจน
มีคาแรคเตอร์ ที่กล้ าหาญ ต่อสู้กบั สิง่ เลลวร้ าย

ภาพที่ 4.14 ทีมอเวนเจออร์
ฉากกนีเ้ ป็ นการแสสดงให้ เห็นชััดเจนที่ปรากกฏในตัวละครนี ้ การกระททําของกัปตันนอเมริ กา
เหตุการณ์ตอนท้
อ ายเรื่ องของ Marvel’s The Avenger คือเหตุการณ์ที่โลกิเปิ ดประตู
ด
มิติได้ สํสาเร็ จ ทํา
ให้ พวกชิทอรีรี่ จํานวนมหาศาลบุกเข้ ามาโจมตี
ม
โลก ทีมอเวนเจอร์ร์ ทุกคนมารวมมตัวกันที่ใจกกลางมหา
นครนิวยอร์ ครอรั
ค บคําสัง่ ของกั
ข ปตันอเมมริ กา ซึ่งเหตุการณ์
ก ดงั กล่าวสะท้
า
อนคาแรคเตอร์ ที่ชดเจนของ
ดั
กัปตันอเมริ กาที
ก ่เป็ นผู้นําของที
ข ม และในนภาวะขับขันนั
น นทุ
้ กคนในนทีมพร้ อมจะฟฟั งคําสัง่ จากเเขา
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4.2.1.1 ลักษณะตัวละคร (Character’s Archetype)
สตีฟ โรเจอร์ ชายหนุ่มผู้ขี ้โรคที่ลงสมัครเข้ าโครงการ " ซูปเปอร์ โซลเจอร์ " โดยหวัง
ที่ว่าเขาจะได้ กลายเป็ นทหารอย่างสมภาคภูมิ โดยเขาได้ รับเลือกจาก ดร.ไรน์สไตน์ และด้ วยการ
ทดลองครัง้ นี ้ทําให้ เขากลายเป็ นยอดมนุษย์คนแรกของโลกผู้มีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนทัว่ ไปอย่าง
มาก และเปลี่ยนรูปร่างของให้ สงู ใหญ่ขึ ้นลํ่าขึ ้นจนแทบมองไม่เห็นรูปร่างของในตอนแรกเลย เขาได้
กลายเป็ นสุดยอดทหารของอเมริ กาในขณะนัน้ ซึ่ง จากผลความสํ าเร็ จของการทดลองนี ้ ทาง
กองทัพจึงมุ่งหวังจะสร้ างกองทัพยอดมนุษย์ขึ ้นมา แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อ ดร.ไรน์สไตน์ ถูกสังหาร
หลังจากที่เขาทํ าการทดลองกับสตี ฟเสร็ จ โดยที่ สูตรและการทดลองต่างๆอยู่ในหัวของดร.ไรน์
สไตน์ สตีฟจึงกลายเป็ นยอดมนุษย์เพียงคนเดียว และแคปมาโผล่ในยุคปั จจุบนั ได้ เนื่องจาก เขา
โดนแช่ แ ข็ง อยู่ที่ ขัว้ โลกเหนื อ โดยมี สาเหตุม าจากในช่วงท้ ายของสงครามโลกนัน้ ได้ ติ ด อยู่บ น
เครื่ องบินรบของนาซี เพื่อทําการปลดชนวนระเบิดร้ ายแรง แต่เขาทําพลาดและตกลงมาจนโดนแช่
แข็งอยูท่ ี่นี่ โดยเหล่าอเวนเจอร์ ได้ มาพบเขาละช่วยเหลือออกมา
จากนันเมื
้ ่อเขาตื่นขึ ้นมาบนโลกยุคปั จบุ นั สตีฟได้ ร้ ูว่าเขาถูกแช่อยู่ใต้ พื ้นนํ ้าแข็งอัน
เย็นยะเยือกมาหลายสิบปี สตีฟ โรเจอร์ สพบว่าเขาต้ องอยู่ตวั คนเดียวบนโลกสมัยใหม่ที่ไม่เคยเห็น
มาก่อน แต่เมื่อ นิค ฟิ วรี่ (แซมมวล แอล. แจ็คสัน) ผู้อํานวยการหน่วยงานรักษาสันติภาพระหว่าง
ประเทศ S.H.I.E.L.D. ได้ ชกั ชวนสตีฟให้ ม่ร่วงภารกิจปกป้องโลกอีกครัง้ เขาก็ไม่ลงั เลที่จะกลับมา
สวมชุดกัปตัน อเมริ กา พร้ อมกับโล่ห์ที่เป็ นสัญลักษณ์ประจําตัว, ความเข้ มแข็ง, ความเป็ นผู้นํา,
และทัศนคติที่แน่วแน่มาสูท่ ีมอเวนเจอร์
4.2.1.2 เรื่ องราวของตัวละคร (Character’s Story)
1) ชื่อ (Name)
Steven Grant Rogers เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 1918 (เกิด
วันเดียวกับวันชาติอเมริ กา) เป็ นบุตรชายเพียงคนเดียวของ Sarah และ Joseph Rogers มีพื ้นเพ
อยู่ที่ Brooklyn, New York City เมื่อครัง้ ที่สตีฟเกิดได้ ไม่นาน โจเซฟพ่อของเขาเสียชีวิตในการรบ
จากสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ซาร่าแม่ของสตีฟซึง่ เป็ นนางพยาบาลจึงเลี ้ยงดูบตุ รชายเพียงผู้เดียวตั ้งแต่
นั ้นเป็ นต้ นมา

59
2) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Type)
ส่วนสูง : 6 ฟุต 2 นิว้ นํา้ หนัก : 240 ปอนด์ ตา : นํ ้าเงิน ผม : สีบลอนด์
การปรั บสภาวะทางกายและจิ ตใจสูงสุดสภาวะทางร่ างกายที่ เพิ่ มขึน้ (ยกของหนักได้ 5ตัน) มี
พละกําลังเหนือมนุษย์ (วิ่งได้ เร็ ว80กม/ชม,กระโดดได้ สงู 20ฟุต,ไม่มีวนั เหนื่อย) ผู้เชี่ยวชาญศิลปะ
การต่อสู้ทุกรู ปแบบ และพลรบระยะประชิด ความเชี่ ยวชาญด้ านอาวุธทุกรู ปแบบ นักแม่นปื น
ผู้เชี่ยวชาญ นักกลยุทธ์ผ้ เู ชียวชาญ นักวางแผน และผู้บญ
ั ชาการ มีโล่ไวเบรเนียมเป็ นอาวุธ ความ
แข็งแกร่ง,ความอดทน,ความเร็ ว,และความยืดหยุน่ นั ้น ล้ วนอยูใ่ นจุดสูงสุด
3) ลักษณะนิสยั (Personality)
กัปตัน อเมริ กา หรื อ สตีฟ โรเจอร์ ส มีลกั ษณะกระตือรื อร้ น มีพลัง (The
Energizer) และ ลักษณะชอบสังเกตการณ์ (The Observer) เป็ นคนประเภทระตือรื อร้ น มีความ
มัน่ ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทังเป็
้ นคนประเภทรักษากฎเกณฑ์ เก็บตัว เป็ นตัวของตัวเอง
สูง แม้ จะเป็ นซูเปอร์ ฮีโร่ แต่กปั ตันกลับไม่มีพลังซูเปอร์ ฮีโร่ เลยเพราะถึงเซรุ่ ม Super-Soldier และ
รังสี Vita จะเปลี่ยนเขาจากชายร่ างกายอ่อนแอกลายเป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบทุก ๆ ด้ านก็
ตาม นอกจากความสมบูรณ์ ด้านร่ างกายแล้ ว กัปตันอเมริ กายังฝึ กฝนทักษะการต่อสู้และการรบ
ประกอบกับการที่เขามีความรู้ทางการทหารอยูม่ าก ทําให้ เขาเป็ นผู้ชํานาญการวางกลยุทธ์และบัญ
ชการรบ รวมไปถึงทักษะการเอาตัวรอดและการบินอีกด้ วย อีกทัง้ ยังผสมผสานศิลปะการต่อสู้
หลากหลายแขนง เช่น ยูโด, มวยตะวันตก, และยิมนาสติก ให้ กลายเป็ นศิลปะการต่อสู้เฉพาะตัว
ได้ นอกจากจากนี ้เขายังฝึ กฝนการใช้ โล่ที่ไม่สามารสทําลายลงได้ ของเขาอยูห่ ลายปี จนสามารสใช้
มันกันปะทะอย่างฉับผลัน อีกทั ้งยังสามารสใช้ โล่เขวี ้ยงต่างบูมเมอแรงเข้ าหาเป้าหมายได้ อย่าง
แม่นยํา และยังได้ ชื่อว่าเป็ นหนึง่ ในนักสู้มือเปล่าที่เก่งที่สดุ เลยก็วา่ ได้
4) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background)
ในช่วงที่สตีฟอยู่ในวัยหนุ่ม ในช่วงต้ นยุค 1940 ก่อนที่อเมริ กาจะเข้ าร่ วม
สงครามโลกครั ง้ ที่ สอง รอเจอส์เป็ นผู้มี ร่างกายสูงแต่ผอมบาง เขาเป็ นนักเรี ยนด้ านวิจิตรศิ ลป์
ผู้เชี่ยวชาญภาพประกอบ จากเหตุการณ์ที่คกุ คามโดยจักรวรรดิไรช์ที่สามนี ้ รอเจอส์ได้ พยายามที่
จะเข้ าร่วมเกณฑ์ เพียงเพื่อต้ องการที่จะปฏิเสธความยากจน เนื่องด้ วยพลเอกเชสเตอร์ ฟี ลิปส์แห่ง
กองทัพสหรัฐกําลังมองหาการทดสอบอยู่พอดี รอเจอส์จึงมีโอกาสที่จะรับใช้ ประเทศชาติด้วยการมี
ส่วนร่ วมในโครงการป้องกันความลับสุดยอด โอเปอร์ เรชัน่ : รี เบิร์ธ หรื อโครงการการเกิดใหม่จึงได้
เกิ ด ขึน้ ซึ่ง ได้ มี ค วามพยายามในการพัฒนาด้ า นการสร้ างซูเ ปอร์ โ ซลเยอร์ ที่ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง
ทางด้ านร่างกายอย่างแท้ จริ ง รอเจอส์อาสาเข้ ารับการทดสอบ และภายหลังจากการคัดเลือกอย่าง
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เข้ มงวด เขาก็ ไ ด้ รั บ เลื อ กให้ เป็ นมนุ ษ ย์ ค นแรกที่ ไ ด้ รั บ เซรุ่ ม เพื่ อ เป็ นซู เ ปอร์ โซลเยอร์ จาก
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ชื่ อ ว่ า ดร.โจเซฟ ไรน์ ส ไตน์ ซึ่ ง ในภายหลั ง เขาได้ เปลี่ ย นชื่ อ รหั ส ของ
นักวิทยาศาสตร์ มาเป็ น อับราฮัม เออร์ สไคน์
ในคืนที่โอเปอร์ เรชัน: รี เบิร์ธ ได้ มีการดําเนินการ รอเจอส์ได้ รับยาฉีดและ
ได้ รับเซรุ่มผ่านทางช่องปาก หลังจากนันเขาได้
้
รับรังสีวีตา ซึง่ ได้ ออกฤทธิ์ และปรับเปลี่ยนสารเคมีที่
มีอยู่ในร่ างกายของเขา แม้ ว่ากระบวนการนี ้จะก่อให้ เกิดความทรมานทางด้ านร่ างกายอยู่ก็ตาม
แต่มนั ก็ประสบความสําเร็ จทางสรี รวิทยาแทบจะในทันที ซึ่งปรับเปลี่ยนจากความอ่อนแอให้ กลาย
มาเป็ นมนุษย์ผ้ มู ีประสิทธิภาพขั ้นสูงสุด ซึง่ เพิ่มทังความแข็
้
งแกร่ งทางร่ างกายและทังการโต้
้
ตอบได้
อย่างดีเยี่ยม เออร์ สไคน์ได้ ประกาศว่ารอเจอส์เป็ นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่รายแรก จนแทบเรี ยกได้ ว่า
เป็ นมนุษย์ผ้ มู ีความสมบูรณ์แบบเป็ นอย่างยิ่ง
5) มุมมองหรื อความเชื่อของตัวละคร (Character’s Point of view)
กัปตัน อเมริ กา หรื อ สตีฟ โรเจอร์ ส มีการกระทําที่เหมือนกับคนอื่นๆใน
กลุม่ อเวนเจอร์ ในแง่การปกป้องสังคมจากสิง่ ชัว่ ร้ าย แต่พฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดจากมุมมองและ
ความเชื่อที่ต่างกันออกไป โดยกัปตันอเมริ กากัปตันมีเหตุผลของเขาเองแน่นอนและด้ วยความเป็ น
คนดีมีศีลธรรมเป็ นสิ่งนําทางของเขานันคื
้ อสิ่งที่บริ สทุ ธิ์ใจอย่างที่สดุ แม้ ภายนอกจะดูยงั หนุ่ม แต่
ความจริ งแล้ ว กัปตันคือคนที่อยูม่ านานที่สดุ ผ่านศึกมามากที่สดุ มากกว่าใครในอเวนเจอร์ วิธีมอง
โลกของกัปตัน ไม่ใช่ คนหนุ่มอีกต่อไป เค้ าคือตัวแทนของคนที่ยึดถือ ธรรมเนียมและค่านิยมเก่า ๆ
ที่ รู้ ซึ ้งถึงความเจ็บปวดและความสูญเสียกว่าจะได้ อะไรมา
6) ทัศนคติของตัวละคร (Character's Attitude)
เช่นเดียวกับมุมมองและความเชื่อของตัวละคร เนื่องจากโรเจอร์ สเป็ นผู้มี
ร่ างกาย สูงแต่ผอมบาง เขาเป็ นนักเรี ยนด้ านวิจิตรศิลป์ผู้เชี่ ยว ชาญภาพประกอบ โรเจอร์ สได้
พยายามที่ จะเข้ าร่ วมเกณฑ์ แรกเริ่ มนัน้ เพี ยงเพื่อต้ องการที่ จะปฏิเสธความยากจน เนื่ องด้ วย
กองทัพสหรัฐกําลังมองหาการทดสอบอยู่พอดี โรเจอร์ สจึงมีโอกาสที่จะรับใช้ ประเทศชาติ ดังนัน้
ทัศนคติของกัปตันอเมริ กา จึงเป็ นคนดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นแก่ผลประโยชน์ ส่วนรวมมา
ก่อนประโยชน์ส่วนตนเสมอ และมีความเมตตากรุ ณาต่อทุกชีวิต เขาไม่ได้ อยากรบหรื อคิดทําร้ าย
ใคร แต่ทั ้งหมดนั ้นเพียงเขาไม่ชอบความอยุติธรรม
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7) อาชีพ (Occupation)
จากภูมิหลังทางสังคมโดยเดิมนัน้ สตีฟ โรเจอร์ มีอาชีพเป็ นทหาร หลัง
จากเที่ ข าถูกแช่ อ ยู่ใ ต้ พื น้ นํ า้ แข็ ง นัน้ เมื่ อ เขาตื่ น ขึน้ มาบนโลกยุค ปั จุบัน เขาได้ ต อบรั บ นิ ค ฟิ วรี่
(ผู้อํานวยการหน่วยงานรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ S.H.I.E.L.D.) เพื่อช่วยทําภารกิจต่าง ๆ ที่
ได้ รับมอบหมายเพื่อปกป้องโลกใบนี ้
8) สถานภาพ (Marital Status)
กัปตัน อเมริ กา หรื อ สตีฟ โรเจอร์ ส นันเป็
้ นโสด และไม่ค่อยแสดงความ
สนใจใดๆในเพศตรงข้ ามในภาพยนตร์ และการคบหาผู่อื่ นของเขานัน้ ก็ เพื่ อ ผลประโยชน์ ต่ อ
ประเทศและส่วนรวม
9) ความต้ องการของตัวละคร (Dramatic Need)
ที ม อเวนเจอร์ นั น้ มี ค วามต้ อ งการแตกต่ า งกัน ไปในรายละเอี ย ด ใน
ภาพยนตร์ ทัง้ สองเรื่ องนัน้ มีจุดร่ วมในการปกป้องโลก และขจัดสิ่งชั่วร้ ายต่างๆในหมดไป แต่ตัว
ละครกัปตันอเมริ กานั ้นความต้ องการของเขาต้ องปฏิบตั ิด้วยวิธีการที่ถกู ต้ อง และตรงไปตรงมา
10) ความขัดแย้ ง (Conflict)
เรื่ องราวในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers: Age of
Ultron ซึ่งตัวละครกัปตันอเมริ กา ในภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องนันมี
้ ความขัดแย้ งหลัก ๆ คือ ความ
ขัดแย้ งกับตัวร้ ายที่มีเจตนาไม่ดีกบั โลกมนุษย์ ได้ แก่ โลกิ (Marvel The Avenger) และอัลตรอน
(Avengers: Age of Ultron) ความขัดแย้ งนี ้เกิดจากตัวละครทังสองนั
้
นต้
้ องการทําลายโลกใบนี ้
ต่างกันแค่วิธีการ จึงทําให้ กปั ตันอเมริ กาที่มีลกั ษณะของ Hero Archetype ของตัวละครถูกมองว่า
เป็ นตัวแทนของโลกใบนี ้ ในการต่อสู้เพื่อปกป้องสันติภาพจากตัวละครร้ ายที่มุ่งหวังจะทํ าลาย
สันติภาพด้ วยการทําลายล้ างโลกใบนี ้ เช่นเดียวกับตัวละครอื่น ๆ ในกลุม่ อเวนเจอร์ ภาพยนตร์ มาร์
เวลเรื่ องนี ้ก็ยงั คงบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่ องจิตใจของยอดมนุษย์นนั่ เอง แม้ จะมีพลังและความสามารถ
พิเศษอันตระการตา แต่เนื ้อแท้ แล้ ว อเวนเจอร์ ทกุ คนต่างก็มีพื ้นฐานมาจากมนุษย์ที่คิดได้ และเจ็บ
เป็ น จึงไม่ใช่เรื่ องแปลก หากพวกเขาจะมีเหตุผลส่วนตัวในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่พวกเขา
คิดว่าถูก แม้ มนั จะต้ องไปขัดแย้ งกับคนอื่น ๆ ก็ตามที
นอกเหนื อ จากนัน้ กัป ตัน อเมริ ก ายัง มี ค วามขัด แย้ ง กับ ที ม อเวนเจอร์
ด้ วยกัน เช่น ไอรอนแมน เนื่องจากกัปตันอเมริ กาเป็ นตัวละครที่ฟืน้ ขึ ้นมาหลังจากถูกแช่แข็งเป็ น
เวลาหลายสิบปี คําพูดหรื อความคิดจึงมีลกั ษณะคล้ ายกับคนในช่วงต้ นยุคก่อน ซึ่งคาแรคเตอร์ จะ
แตกต่างกันอย่างมากกับโทนี่ สตาร์ ค เรี ยกได้ ว่ากัปตัน อเมริ กาเป็ นคนที่ อยู่กับ การถูกสั่งให้ ทํา
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ภารกิจตามคํคําสัง่ ตังแต่
้ อยู
อ ่กบั กองทัพหรื อแม้ แต่หน่นวยชีลด์ ในสส่วนของตัวละครไอรอนแมมนนันคื
้ อ
ด้ านตรงข้ ามเพราะชอบทํ
ม
าอะไรตามใจจตัวเอง เป็ นตัวของตัวเองแและเชื่อมัน่ ในนตัวเองสูงมาาก จึงเป็ น
เหตุผลที่วา่ คูน่ ี ้มีความขัดแย้
แ งกันมาตัง้ แต่ต้นเรื่ อง

ป นอเมริ กาแและไอรอนแมน
ภาพที่ 4.15 ตัวละครกัปตั
เหตุการณ์เบื ้องต้
้ นเป็ นสถถานการร์ ที่กปตั
ปั นอเมริ กาไได้ พดู กับ โทนีนี่ สตาร์ ค
บ วโลกิในเคครื่ องบินของหหน่วยชีลล์ จึงเห็นได้ จากวิวิธีคิด การทํางานของ
า
ในตอนที่ธอร์ร์ บุกเข้ ามาจับตั
สองคนนี่อย่างเห็นได้ ชัด ทางด้ านกัปตันอเมริ กานันัน้ ทําทุกอย่างเป็
า นขันเป็
้ นตอน
น
ต่างจาากไอรอน
แ งนี ้ตลอดในนภาพยนตร์ Marvel Thhe Avengeer และ
แมนอย่างสินเชิ
้น ง ซึ่งจะเห็ห็นความขัดแย้
Avengers: Age
A of Ultron
A
11) การบรรรลุเป้าหมายขของตัวละคร (Dramatic Action)
กัปตัน อเมริ กา
ก หรื อ สตีฟ โรเจอร์ สมักใช้
ก วิธีแก้ ปัญหาตามแบบข
ห
ของทหาร
โดยรับคําสัง่ และทําตามออย่างไม่มีข้อแม้
แ ในภาพยนนตร์ Marvel’ss The Avennger และ Avvengers:
Age of Ultroon ทังสองเรื
้
่ องนั
อ ้นกัปตันอเมริ กานั ้นมีเป้าหมายในกการขัดขวางการทําลายล้ างโลกจาก
ง
ทั ้งโลกิ และออันตรอน เขาามีเป้าหมายที่จะปฏิบตั ิตามคํ
ต าสัง่ แต่ละภารกิจ และมี
แ เป้าหมาายในการ
ต่อสู้กบั ความมอยุติธรรม
ในภาพยนตรร์ Marvel’s The
T Avengeer นันกั
้ ปตันอเมริ
อ การ่ วมมือกั
อ บทีมอ
น้ นตัวละครรที่มองโลกไมม่ขาวก็ดํา
เวนเจอร์ ภายยใต้ การกํากับบของหน่วยชีลล์ โดยกัปตันั อเมริ กานันเป็
เป้าหมายขอองเขาคือปฏิบับตั ิตามคําสัง่ อย่
อ งไม่มีขอแแม้ ดังนันเมื
้ ่อเกิดการโต้ เถียงกันอย่างหหนักกับโท
นี่สตาร์ คเพราะโทนี่ไม่เคยยไว้ ใจใครอยู่แล้
แ ว กัปตันอเมริ กาจึงไปสืสืบหาความจริิ งเองและได้ ค้ นพบว่า
หน่วยชีลล์เองก็
อ มีแผนที่จะใช้
ะ เทสเซอแร็็ คมาทําเป็ นนอาวุธและเลือกที
อ ่จะปิ ดบังความจริ
ง
งกับที
บ มอเวน
เจอร์ เพราะฉฉะนันใน
้ Aveengers : Age of Ultron กักปตันอเมริ กาต้
า องนําทีมอเวนเจอร์
อ
สชุดใหม่
ด เพื่อ
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พิทกั ษ์ สนั ติสุสขุ ของมนุษยชชาติ แต่หลังจากเหตุ
จ
การณ
ณ์ในครัง้ นันน
้ นานาประเทศต่างก็ออกมาาเรี ยกร้ อง
ให้ พวกเขารับผิ
บ ดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นในแต่ละภูมิภาค ทําให้ มีนโยบายสร้
น
างระบบการจั
ง
ด ยบ
ดระเบี
กองกําลังซูเปอร์ ฮีโร่ ขึน้ มาเพื
ม ่อให้ การรกระทําของพพวกเขาอยู่ในสายตาของ
น
งรัฐบาล นั่นททําให้ เกิด
ง
างคนใในทีมเกิดขึน้น เป้าหมายของเขานอกจากจะทําให้ ทีทีมไม่แตกแยกแล้ วนัน้
ความขัดแย้ งระหว่
ในขณะเดียวกั
ว บที่เขาก็ต้องปกป
อ ้ องโลกกนี ้จากวายราายใหม่ที่ปรากกฏตัวออกมา
12) การเปลีลี่ยนแปลงของงตัวละคร (CChange)
การเปลี่ ย นแแปลงตัวละคครกัปตันอเมมริ กา หรื อ สตี ฟ โรเจอร์ นัน้ มี การ
้
ยู่อย่างโดดเดี่ยว ตัวเขาเองงก็ไม่เปิ ด
เปลี่ยนแปลงงไปบ้ างจากต้ต้ นจนจบ โดยยในตอนแรกเริ่ มนันเขาอยู
ใจที่รับใครเข้ข้ ามาในชีวิตดังจะเห็นได้ จากในช่วงแแรกที่หน่วยชีลล์
ล ไปติดต่อให้
ใ เข้ ามาร่ วมที
ม มอเวน
เจอร์ กัปตันอเมริ
อ กานั ้นหลีกเลียงในการคุย เขาพูดดน้ อยและดูเหมื
ห อนไม่ค่อยอยากมาร่
ย
วมที
ม มมาก
นัก แต่ เ มื่ อ เรื
เ ื่ อ งราวผ่ า นไปเขาก็
น
พ ร้ อมที
อ ่ เ ปิ ดใจยยอมรั บ คนอื่ นในที ม อเวนนเจอร์ ม ากขึขึน้ ความ
เปลี่ยนแปลงงที่เห็นชัดที่สดคื
ดุ อเมื่อถึงท้ ายที
า ่สดุ ของเรืรื่ องราว เมื่อโลลกิเปิ ดประตูมิตินําพาชิทอรี
อ ่ บกุ โลก
ความเป็ นผู้นํนําของกัปตันอเมริ
อ กาก็ฉายยแววออกมาตตอนนี ้ และขึ ้นเป็
้น นผู้นําทีมอเวนเจอร์
ม
สอย่
อ างเต็ม
รูปแบบ
4.2.1.3 รูปลักษณ์ของตั
อ วละคร (CCharacter’s Shape
S
& Apppearance)

ภาพที่ 4.16 ตัวละครกัปตั
ป นอเมริ กา
กัปตันอเมมริ กา เป็ นผู้สวมเครื
ส
่ องแบบบที่มีลวดลาายแบบธงชาติติสหรัฐอเมริ กกา และมี
ล
ซึง่ สามารถใช้ ร่อนเพื่อโจมตีเป็ นอาวุ
น ธได้ เป็ นตั
น วการ์ ตนู ของมาเวล
โล่ที่ไม่มีสิ่งใดดสามารถทําลายได้
ยุค 1940 ที่สร้ างจากเจจตนาต้ องกาารที่จะสร้ างคความรักชาติ โดยให้ เขาต้ องทํ
อ าการต่อสู้กบั ฝ่ าย
อักษะแห่งสงงครามโลกครั ง้ ที่สอง กัปตันอเมริ กาจึจึงกลายมาเป็ป็ นตัวละครทีที่ได้ รับความนินิยมมาก
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ที่สดุ ของไทม์ลี่คอมิกส์ ในช่วงยุคของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยศัตรูหลักของเขาคือองค์กรร้ ายที่ชื่อ
ว่าไฮดร้ า (Hydra) ที่มีเรดสคัลล์ เป็ นศัตรู ตวั ร้ าย โดยกัปตันอเมริ กาหายสาบสูญไปจากการต่อสู้
ครัง้ สุดท้ าย เพื่อหยุดขีปนาวุธที่ยิงพุ่งมายังอเมริ กา โดยเขาบังคับให้ ตกในทะเลแถบแอตแลนติก
เหนือ จนทีมค้ นหาหน่วยชีลด์มาพบเขาอีกครัง้ ในสภาพแช่แข็งถูกจําศีลไว้ นานกว่า 70 ปี
อาวุธ ของกัป ตัน อเมริ ก า โล่ ข องกัป ตัน อเมริ ก า มี เ ส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลาง 2.5 ฟุต
นํ ้าหนัก 12 ปอนด์ ในภาพยนตร์ โล่ถูกสร้ างขึ ้นโดยโฮเวิร์ด สตาร์ ค พ่อของโทนี่ สตาร์ ค (Official
Handbook of the Marvel Universe #15, Book of Weapons) โล่ของกัปตันอเมริ กา แบบ (ทรง
กลม) นั ้น ทําจากเหล็กผสมอาดาเมนเทียม Adamantium และไวเบรเนียม Vibranium เป็ นโลหะ
พิเศษหายากมากบนโลก โดย ด็อกเตอร์ ไมรอน แมคเลน ผู้ค้นพบเหล็กชนิดนี ้ไม่สามารถทําซํ ้าได้
มันจึงเป็ นวัตถุที่มีชิ ้นเดียวในจักรวาล และแข็งกว่าอาดาเมนเทียม และรับแรงกระแทกได้ มากกว่า
ไวเบรเนี ยม โล่ดังกล่าวเป็ นอาวุธหลักของกัป ตัน อเมริ กา คุณ สมบัติ ดูด ซับเสี ยง และลดแรง
กระแทกต่าง ๆ ได้ ซึง่ กัปตันใช้ มนั ในการโจมตีของศัตรูทกุ รูปแบบ และนอกจากนี ้ยังใช้ เป็ นอาวุธใน
โจมตี ทัง้ อัด และขว้ างได้ อีกด้ วย ซึ่งเขาสามารถขว้ างให้ วกกลับมาได้ คล้ ายบูมเบอร์ แรง และที่
สําคัญคือโล่อนั นี ้มีแค่อนั เดียวในโลกอีกด้ วย
4.2.1.4 ความเป็ นเอกลั ก ษณ์ ส่ ว นตั ว ของมาร์ เวลสตู ดิ โ อ (Character’s
Originality) และ การคัดเลือกนักแสดง
คริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เอฟเวินส์ (Christopher Robert Evans) เกิดวันที่ 13
มิถุนายน ค.ศ. 1981 เป็ นนักแสดงชาวอเมริ กัน และผู้กํากับภาพยนตร์ อีแวนส์ เป็ นที่ ร้ ู จักจาก
บทบาทซูเปอร์ ฮีโร่ ในฐานะตัวละครมาร์ เวล ; สตีฟ โรเจอร์ / กัปตันอเมริ กา และ จอห์นนี่ สตอร์ ม /
ฮิวแมน ทอร์ ช ในภาพยนตร์ สี่พลังคนกายสิทธิ์ (พ.ศ. 2548) และ สี่พลังคนกายสิทธิ์: กําเนิดซิล
เวอร์ เซิรฟเฟอร์ (พ.ศ. 2550) คริ ส อีแวนส์ มีชื่อเต็ม ๆ ว่า คริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต อีแวนส์ เกิดที่
รัฐแมสซาชูเซตต์ส เป็ นลูกชายของลิซา และบ็อบ อีแวนส์ โดยมีเชื ้อสายอิตาเลียน และไอริ ช เป็ น
ครอบครัวชาวคาทอลิก ซึง่ หนุ่มคริ สก็มีความฝั นตั ้งแต่ยงั เด็ก ๆ คือการเป็ น นักแสดงมืออาชีพ แล้ ว
พออายุ 17 ปี เขาก็ได้ เซ็นสัญญากับบริ ษัทตัวแทนในนิวยอร์ ก และด้ วยการที่มีใบหน้ าที่หล่อเหลา
เขาก็เลยได้ รับเลือกให้ แสดงในเรื่ อง Opposite Sex ทางช่องฟอกซ์ รับเชิญในเรื่ อง Boston Public
และ The Fugitive ทันที
ภาพยนตร์ ที่ ทํ า ให้ เ ขาโด่ ง ดัง จนเป็ นที่ ร้ ู จัก ของคนทั่ว ไปก็ คื อ บทฮี โ ร่ ม าดกวน
Johnny Storm หรื อ Human Torch ในเรื่ อง Fantastic Four ซึง่ เขาก็ได้ ร่วมแสดงภาพยนตร์ เรื่ องนี ้
ทั ้ง 2 ภาค โดยหลังจากที่ได้ รับความนิยมจากเรื่ อง Fantastic Four แล้ ว เขาก็เลยได้ มีโอกาสแสดง
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ภาพยนตร์ อีกหลายเรื่ องต่อมา จนกระทัง่ ปี 2011 หนุ่มคริ สก็ได้ ถกู เลือกให้ มารับบท Steve Rogers
หรื อ Captain America ที่ยิ่งทําให้ เขาดัง เนื่องจากเป็ นภาพยนตร์ แนวฮีโร่ ที่เหล่าแฟน ๆ การ์ ตนู ทัว่
โลกต่างก็ตงหน้
ั ้ าตังตารอ
้
แล้ วบวกกับความเหมาะสมทังหน้
้ าตา รู ปร่ างอันสมบูรณ์แบบ ที่หนุ่มค
ริ สต้ องฟิ ตร่างกายอย่างหนักที่จะได้ มา และการแสดงที่เปี่ ยมไปด้ วยคุณภาพ ก็เลยทําให้ ภาพยนตร์
เรื่ อง Captain America : The First Avenger ได้ รับการประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก เขาเป็ น
นักแสดงที่ทําให้ กัปตันอเมริ กามีชีวิตจริ ง โดยที่แฟนภาพยนตร์ ทุกคนยอมรั บอย่างไม่กังขา ทํา
ให้ คริ ส ก้ าวมาเป็ นนักแสดงมหาชนแถวหน้ าได้ อย่างสมศักด์ศรี
“กัปตันอเมริ กาเป็ นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของมาร์ เวล บทมันใหญ่มากเกินกว่าที่ผมจะกล้ ารั บ
เล่น ผมไม่คิดว่าตัวเองดีพอที่จะรับบทเป็ นเขา (สตีฟ โรเจอร์ ) ผมใช้ เวลาตัดสินใจอยู่นาน
ว่ากันตรงๆ ผมดีใจจนไม่ร้ ู จะดีใจอย่างไรให้ มากกว่านีไ้ ด้ แต่ความกดดันก็มีมากเกินไป
อย่างไรก็ตามวันนี ้ผมรู้ สกึ ดีที่ผมได้ รับโอกาส แม้ มนั จะมาพร้ อม ๆ กับความกังวลก็ตาม”
(Christopher Robert Evans, 2011)
คริ สย้ อนอดีตถึงวันที่ชีวิตเดินเข้ ามาถึงจุดเปลี่ยน ซึ่งนับว่าโชคดีมากที่เขาเลือกที่
จะเดินหน้ าต่อแทนที่จะบอกปฏิเสธ ถึงแม้ ในตอนแรกเขาจะไม่อินกับการเป็ นกัปตันอเมริ กาเอา
เสียเลย แต่กลับกลายเป็ นว่าเขาสามารถตีบทกัปตันอเมริ กาแหลกกระจุย และอินกับบทนี ้ถึงขัน้
บอกกับผู้กํากับว่าอย่าใช้ ซีจีช่วยในการอัพรู ปร่ างเขาเพื่อให้ เหมาะกับสตีฟ โรเจอร์ แต่เขาจะฟิ ตหุ่น
เองเพื่อเป็ นกัปตันอเมริ กาที่สมบูรณ์แบบให้ ได้ เพื่อให้ เกียรติกับแฟน ๆ จํานวนมากที่รอชม และ
เพื่อเป็ นการขอบคุณที่ทกุ คนไว้ ใจมอบบทบาทสําคัญนี ้ให้ กบั เขา ดังนั ้นสิ่งที่ดีที่สดุ ที่จะทําได้ ตั ้งอก
ตังใจทํ
้ างานออกมาให้ ดีที่สดุ เขาทุ่มเทกับบทนี ้มาก และใช้ เวลาฟิ ตหุ่นอยู่นาน พอ ๆ กับฝึ กศิลปะ
้ ง
การต่อสู้ เพราะเขาตั ้งใจว่าจะเล่นฉาคแอคชัน่ เอง โดยพยายามใช้ สตัน๊ แมนให้ น้อยที่สดุ เท่านันยั
ไม่พอ เขาไปหาควานการ์ ตูนกัปตันอเมริ กาจากทุกจักรวาลของมาร์ เวลมาศึกษาจนเข้ าถึงความ
เป็ นสุภ าพบุ รุ ษ ของชายชาติ ท หาร และวิ ธี คิ ด ในแบบสตี ฟ โรเจอร์ แน่ น อนว่ า เมื่ อ Captain
America : The First Avenger เข้ าฉาย สิ่งที่เขาได้ รับกลับมาจากผู้ชมคือความรัก ความชื่นชม
และความไว้ ใจในตัวเขาที่อยูใ่ นร่ าง ‘แคป’ (ชื่อย่อของกัปตันอเมริ กา ที่เพื่อน ๆ ฮีโร่ เรี ยก) อย่างเต็ม
เปี่ ยม ต่อมาเขาไปปรากฏตัวในฐานะนักแสดงนําใน The Avengers ทัง้ 2 ภาค และ Captain
America: the Winter Soldier ก็ยงั ไม่มีข้อกังขาใด ๆ นัน่ หมายความว่าเขาสอบผ่านในสายตาคอ
ภาพยนตร์ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เขามีความฝั นที่อยากจะนัง่ แท่นเป็ นผู้กํากับภาพยนตร์ บ้างเพราะ
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คลัง่ ไคล้ ในศาสตร์ ของการสร้ างภาพยนตร์ แม้ คนดูส่วนใหญ่จะยึดติดภาพของคริ ส อีแวนส์ ในชุด
กัปตันอเมริ กา ที่มีโล่ค่ใู จสะพายหลังอยู่ตลอดเวลา ทว่าในบทบาทการแสดงอื่น ๆ คริ ส ก็ทําได้ ดี
สมกับที่ถกู ติดยี่ห้อให้ เป็ นนักแสดงอาชีพ อีกทังด้
้ วยอายุยงั น้ อยจึงไม่แปลกอะไรหากเราจะเห็นเขา
โลดแล่นอยู่ในแวดวงบันเทิ งนี อ้ ีกนานอย่างไรก็ตามหากวัน หนึ่งเขายุติบทบาทการเป็ นกัปตัน
อเมริ กาจริ ง ๆ คนที่จะมารับบทนัน้ แทนเขาก็คงจะต้ องลําบากที่จะสร้ างตัวตนใหม่ของกัปตัน
อเมริ กา ที่คริ สสร้ างไว้ ให้ ได้ ในรอบ 10 ปี หลังจากนี ้ ‘กัปตันอเมริ กา’ ก็มีแต่เขาเพียงผู้เดียวเท่านัน้
ที่ค่คู วรและเป็ นที่รักของมหาชนทั ้งโลกได้ ขนาดนี ้
4.2.2 Iron Man (ไอรอนแมน หรื อโทนี่ สตาร์ ค)
"คุณอาจถล่มบ้ านผม ทลายอุปกรณ์ ของวิเศษ แต่สิ่งหนึ่งที่คงอยู่กับตัวผม ผมคือไอรอน
แมน", ไอรอนแมน (Iron Man 3, 2012)
แอนโทนี่ เอ็ดวาร์ ด สตาร์ คเรี ยกสัน้ ๆ ว่าโทนี่ เป็ นมหาเศรษฐี อัจฉริ ยะ เพลย์บอย ผู้
ประดิษฐ์ และสวมใส่ชุดเกราะมหาประลัยในนามไอรอนแมน สตาร์ คตกลงเป็ นที่ปรึ กษาให้ ชิลด์
และเข้ าร่ วมทีมอเวนเจอร์ สปกป้องโลกจากกองทัพชิทอรี่ ผลของการต่อสู้ทําให้ สตาร์ คมีอาการ
หลอนทางจิตใจ เขาจึงสร้ างไอรอนลีเจี ้ยนขึ ้นมา หลังจากการต่อสู้ครัง้ สุดท้ ายของเขากับอัลดริ ช
คิลเลี่ยน สตาร์ คได้ ทําลายชุดเกราะทังหมดของตนลงเมื
้
่ออเวนเจอร์ สรวมตัวกันอีกครัง้ เพื่อทําลาย
ล้ างไฮดร้ า สตาร์ คได้ สร้ างปั ญญาประดิษฐ์ รักษาสันติสุขของโลกนามอัลตรอนร่ วมกับบรู ซ แบน
เนอร์ แต่มนั กลับเลือกที่จะทําลายล้ างโลก แม้ ภายหลังอัลตรอนจะถูกทําลายด้ วยความร่ วมมือขอ
งอเวนเจอร์ ส สตาร์ คได้ ถอนตัวออกจากทีม เพื่อหาเวลาทบทวนตนเอง
4.2.2.1 ลักษณะตัวละคร (Character’s Archetype)
ตัวละคร โทนี่ สตาร์ ค หรื อไอรอน แมน ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ
Avengers: Age of Ultron ซึง่ ตัวละครโทนี่ สตาร์ ค ในภาพยนตร์ ทั ้งสองเรื่ องมีลกั ษณะของ Hero
Archetype และ Trickster Archetype ในคนๆเดียว ตัวละคร “โทนี สตาร์ ก” (Tony Stark) เป็ นตัว
ละครที่กระตือรื อร้ น มีความมัน่ ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทั ้งเป็ นคนประเภทคิดไว ทําไว
้ งใช้ กลอุบายหรื อเล่ห์เหลี่ยมในการ
บางครัง้ ทําอะไรโดยไม่ไตร่ ตรอง และชอบความท้ าทาย อีกทังยั
ทําให้ ตนเองได้ เปรี ยบหรื อได้ ผลประโยชน์ ถ้ าไม่นบั เรื่ องพลังที่ได้ รับจากชุดเกราะแล้ ว มันสมองของ
เขานัน้ ชาญฉลาดเกินมนุษย์ปกติ สามารถนําเศษเหล็กมาสร้ างชุดเกราะได้ คอยประดิษฐ์ อะไร
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ใหม่ๆเสมอ เขาเป็
เ นผู้เชี่ยวชาญเรื
ว
่ องจักรวาลฟิ
ก
สกิ ส์ได้
ไ ภายในการรเรี ยนรู้ แค่คืนเดี
น ยว มีความมสามารถ
ในการวางแผนสูง สามาารถคิดค้ นแผนการใหม่ได้ อย่างรวดเร็รวถ้ าแผนเก่าไม่
า สามารถใใช้ ได้ หรื อ
สถานการณ์เปลี
เ ่ยนไปโดยยฉับพลัน

ภาพที่ 4.17 บทสนทนารระหว่างสตีฟ โรเจอร์ กบั โททนี่ สตารค์
ฉากนี เ้ ป็ นการแสดงใ
น
ให้ เห็นชัดเจนนถึงลักษณะททัง้ สองที่ปราากฏในตัวละะครนี ้ บท
สนทนาระหวว่างสตีฟ โรเจจอร์ กบั โทนี่ สตารค์ ในเหตตุการ์ ณที่ หลังั จากโทนี่พาโโลกิไปขุมขังที่เฮลิแคริ
เออร์ ฟิ วรี่ ก็ขอให้
ข โทนี่กบั บรู
บ ซ แบนเนออร์ ช่วยหาลูกบบาศก์ที่โลกิขโมยไป
ข
กัปตันั อเมริ กาบออกกับโทนี่
ว่าทีมอเวนเจจอร์ ได้ รับคําสสัง่ มาแบบไหนก็ควรที่จะปปฎิบตั ิตาม แต่โทนี่บอกกลลับกัปตันอเมมริ กาแทบ
จะทันที่ว่านันไม่
น่ ใช่นิสยั ของเขา ซึ่งโทนีนี่เองมีแผนที่จะเจาระบบของชิลด์เพื่อว่าพวกเขามีความลับ
อะไรไว้ บ้าง ทํทาให้ เกิดการรโต้ เถียงอย่างหนั
ง ก บทสนนทนาข้ างต้ นแสดงให้
แ
เห็นบุบคลิกที่ชดั เจจนของ โท
นี่ สตาร์ ค เป็ปนคนที่มีความมัน่ ในตัวเอองสูงและไม่ชอบอยู่ในระเบีบียบกฎเกณฑ
ฑ์ต่าง ๆ เขาาใช้ อบุ าย
า ่งที่เข้ าอยยากรู้หรื อสงสสัย
กลโกงต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาในสิ
4.2.2.2 เรื่ องราวของตัวละคร (Chharacter’s Sttory)
โทนี สตาร์ ก (โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์
ย ) เศรษฐี พนล้
นั านเจ้ าของงธุรกิจอุตสาหหกรรมซึ่ง
โดนจับตัวโดดยผู้ก่อการร้ ายในประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อให้ สร้ างขีปนาวุธ แต่ทางสตาาร์ กได้ นํา
วัตถุดิบในกาารสร้ าง มาสร้ร้ างเป็ นชุดเกราะฮีโรเพื่อหลบหนี
ห
มาแททนที่ ซึง่ เมื่อเขขาได้ กลับมาทีที่อเมริ กา
ต่อมาได้ พฒ
ั นาชุดเกราะขของเขากลายมาเป็ นซูเปอร์ ฮีโรไอรอนแมน โทนี่ สตาาร์ คเป็ นมนุษยย์ธรรมดา
ศ
อมนุษย์อะไร นอกซซะจากเตาปฏิฏิกรณ์อาร์ คขนนาดจิ๋วที่คอยยป้องกันไม่ให้ ลกู ปราย
ไม่มีพลังพิเศษเหนื
เข้ าใกล้ หวั ใจจ แต่ตอนนี ้เมื่อลูกปรายถูกเอาออกไปแ
ก
แล้ ว โทนี่จงึ ไม่ม่จําเป็ นต้ องใชช้ เตาปฏิกรณ์
ณ์อาร์ คอีก
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ต่อไป ด้ วยชุดเกราะอันลลํ ้ายุ
้ คที่โทนี่สร้ างขึ ้นมาทําให้ เขามีพลังความแข็งแกกร่ ง, ความมทนทาน,
ใ
บเหนือมนุ
อ ษย์ประกกอบกับมันสมองอันชาญฉลาดและไหหวพริ บที่ไม่มีใครเที
ใ ยบ
ความเร็ วอยู่ในระดั
ได้ ทําให้ เขาเป็ นหนึง่ ในซูเปอร์
เ ฮีโร่ ที่แข็งแกร่งที่สดุ บนโลก
บ
me)
1) ชื่อ (Nam
Amthony Edward “Tonny” Stark เกิดวันที่ 29 พฤฤษภาคม 19770 แม่คือ
ป
่ อง และฮาเวิร์ดคือหนึ่งในสาามผู้ก่อตัง้
Maria Starrk พ่อคือ Hooward Starrk วิศวกรผู้ปราดเปรื
S.H.I.E.L.D. โทนี่เติบโตมมากับ Edwinn Jarvis พ่อบ้ านชาวอังกฤฤษผู้แสนดีของครอบครั
อ
วสตาร์
ส ค จึง
นั ้ กและเคารพพจาร์ วสิ เหมือนญาติ
อ
ผ้ ใู หญ
ญ่คนนึง
ทําให้ โทนี่นนรั
2) ลักษณะะทางกายภาพพ (Physical Type)
T

ภาพที่ 4.18 ตัวละครไอรรอนแมน
ชุดเกราะไอรรอนแมนเกือบทุกชุดมีความสามารถแ
ว
และรู ปร่ างภายนอกที่
คล้ ายคลึงกัน เมื่อสวมใส่ส่ชดุ เกราะผู้ใส่สจะมีพลังคววามแข็งแกร่ ง, ความทนททาน, ความมเร็ วอยู่ใน
ระดับเหนือมนุ
ม ษย์ ตัวเกรราะใช้ พลังงาานจากเตาปฏิฏิกรณ์ อาร์ คขนาดจิ
ข
๋วจากหหน้ าอกโทนี่ไม่
ไ ก็ในตัว
เกราะเอง เมื่อโทนี่ใส่ชดุ เกกราะ จะทําให้ห้ พละกําลังของเขาอยู่ในรระดับเหนือมนนุษย์ สามารถถเอาชนะ
คนธรรมดาได้ อย่างง่ายดาาย ทั ้งยังสามมารถฉีกเหล็กกออกเป็ นสองงท่อนได้ อย่างสบาย
ง
พละกกําลังของ
เขายังสามารถเพิ่มขึ ้นได้้ อีก ถ้ าได้ รับพลังงานเพิ่ม ไม่มีใครรู้ ว่าพละกํ
า
าลังสูงสุดของชุดเกราะคือ
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เท่าไร แต่มนั ก็สามารถทําให้ โทนี่มีพละกําลังมากพอในการต่อสู้กับเทพเจ้ าอย่างธอร์ หรื อศัตรู ที่มี
พละกําลังเหนือมนุษย์คนอื่น ๆ ได้ หนึ่งในความสามารถที่ขาดไม่ได้ ของไอรอนแมน ชุดเกราะ
สามารถเร่ งความเร็ วได้ สงู มาก ความเร็ วสูงสุดในการบินของเกราะนันเร็
้ วถึง 1500 ไมล์/ชม. ใน
เรื่ อง ดิ อเวนเจอร์ ชุดเกราะ MK VII สามารถบินได้ ด้วยความเร็ วเหนือเสียง โดยใช้ บสู เตอร์ ที่หลัง
ของตัวเกราะทําให้ บินได้ เร็ วขึ ้นกว่าเดิมและไม่ต้องใช้ มือประคองตัวขณะบิน โทนี่จึงสามารถยิง
รี พลั เซอร์ โจมตีศตั รูได้ ในขณะที่กําลังบินอยู่อย่างอิสระ ไม่ใช้ แค่พละกําลังเท่านัน้ ตัวเกราะมีกลไก
สําหรับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ วมากกว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่าตัว ซึง่ ทําให้ โทนี่สามารถหลบการ
จู่โจมของศัตรู ระหว่างการต่อสู้ได้ สบาย ในส่วนของระบบของชุดเกราะนั ้นมุมมองภายในหน้ ากาก
ของโทนี่จะมีโฮโลแกรมที่คอยแสดงสถานะพลังงาน ระบบอาวุธของตัวเกราะที่ควบคุมโดยจาร์ วิส
ระบบของตัวเกราะสามารถแสกนสิ่งแวดล้ อมรอบ ๆ ตัวและนํามาเสนอเป็ นโฮโลแกรมบนจอภาพ
ได้
3) ลักษณะนิสยั (Personality)
โทนี สตาร์ ก มีลักษณะกระตื อรื อร้ น มี พลัง (The Energizer) และ
ลักษณะเคลื่อนไหว (The Mover) เป็ นคนประเภทระตือรื อร้ น มีความมัน่ ใจ ทะเยอทะยาน และ มี
เสน่ห์ อีกทังเป็
้ นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ ทําอะไรโดยไม่ไตร่ ตรอง และชอบความท้ าทาย ถ้ า
ไม่นบั เรื่ องพลังที่ได้ รับจากชุดเกราะแล้ ว มันสมองของเขานันชาญฉลาดเกิ
้
นมนุษย์ปกติ สามารถ
นําเศษเหล็กมาสร้ างชุดเกราะได้ คอยประดิษฐ์ อะไรใหม่ ๆ เสมอ มีความสามารถในการเรี ยนรู้ ที่
เร็ วมาก เขากลายเป็ นผู้เชี่ยวชาญเรื่ องจักรวาลฟิ สิกส์ได้ ภายในการเรี ยนรู้ แค่คืนเดียว ใช้ อปุ กรณ์ที่
หาซื ้อได้ ตามร้ านค้ าทัว่ ไปมาทําเป็ นอาวุธ หรื อเอาชนะลูกน้ องของคิลเลี่ยนได้ โดยอาศัยความฉลาด
เพียงอย่างเดียว
โทนี่ มีความสามารถในการวางแผนสูง สามารถคิดค้ นแผนการใหม่ได้
อย่างรวดเร็ วถ้ าแผนเก่าไม่สามารถใช้ ได้ หรื อสถานการณ์ เปลี่ยนไปโดยฉับพลัน ไม่เคยยอมแพ้
อุปสรรคใด ๆ ถึงแม้ จะถูกลักพาตัวไปตอนเดินทางไปอัฟกานิสถาน เขาก็สร้ างชุดเกราะหนีออกมา
ได้ ถึงแม้ ไม่เคยมีใครสามารถสังเคราะห์ธาตุใหม่ของฮาวเวิร์ด สตาร์ คขึ ้นได้ แต่โทนี่ก็สามารถทําได้
ในระยะเวลาสัน้ ๆ ถึงแม้ เขาจะพ่ายแพ้ จากการต่อสู้ โทนี่ก็ไม่เคยยอมแพ้ และแข็งแกร่งขึ ้นทุกครัง้ ที่
พ่ายแพ้ ทําให้ สามารถพิสจู น์ได้ วา่ "ไอรอนแมน" นัน่ ไม่ใช้ ชดุ เกราะ แต่มนั คือตัวโทนี่เอง
ภูมิหลังทางสังคม (Social Background)
แอนโทนี่ เอ็ดวาร์ ด "โทนี่" สตาร์ ค เป็ นบุตรชายของฮาเวิร์ดและมาเรี ย
สตาร์ ค ฮาเวิร์ดจ้ างเอ็ดวิน จาร์ วิสมาเป็ นพ่อบ้ านคอยเลี ้ยงดูโทนี่ในวัยเด็ก โทนี่เติบโตมาโดยมี
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ปั ญหากับพ่ออยูบ่ อ่ ย ๆ โทนี่บอกเสมอว่าพ่อของตนนั ้นเย็นชา และไม่เคยบอกรักลูกของตนเลย โท
นี่ต่อวงจรไฟฟ้าได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 4 ขวบ ประกอบเครื่ องยนต์ได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 6 ขวบ พออายุ 17 ปี ก็ได้ รับ
ปริ ญญาเกียรตินิยมจาก MIT เขาได้ พบกับเจมส์ "โรดี"้ โรดส์ในไฮสคูลที่โรงเรี ยนประจํา และ
กลายเป็ นเพื่อนสนิทกัน พออายุได้ 21 ปี พ่อแม่ของเขาตายด้ วยเหตุการณ์ ที่ถูกทํ าให้ ดูเหมือน
อุบตั ิเหตุ ซึ่งเป็ นฝี มือของไฮดร้ า ไม่กี่เดือนต่อมา เพื่อนของฮาวเวิร์ด โอบาไดอาห์ สเตน ได้ เข้ ามา
เป็ น CEO ของบริ ษัทสตาร์ คอินดัสตรี แทนชัว่ คราว จนกระทัง่ โทนี่อายุมากพอที่จะมาเป็ น CEO
แทน โทนี่ได้ สร้ าง A.I. หนึ่งตัวเพื่อให้ ช่วยเหลือเขาในด้ านต่าง ๆ และตั ้งชื่อว่า จาร์ วิส โทนี่ทําให้
บริ ษัทของเขาโด่งดังไปทัว่ และกลายเป็ นบริ ษัทผลิตอาวุธที่ลํ ้ายุคที่สดุ ในโลก
4) มุมมองหรื อความเชื่อของตัวละคร (Character’s Point of View)
โทนี่ สตาร์ คเป็ นมนุษย์ธรรมดา ไม่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์อะไร นอกซะ
จากเตาปฏิกรณ์อาร์ คขนาดจิ๋วที่คอยป้องกันไม่ให้ ลกู ปรายเข้ าใกล้ หวั ใจ ด้ วยชุดเกราะอันลํ ้ายุคที่
โทนี่สร้ างขึ ้นมาทําให้ เขามีพลังความแข็งแกร่ ง, ความทนทาน, ความเร็ วอยู่ในระดับเหนือมนุษย์
ประกอบกับมันสมองอันชาญฉลาดและไหวพริ บที่ไม่มีใครเทียบได้ จากเหตุการณ์ที่โทนี่ถกู ลักพา
ตัว มุมมองของเขาจึงเปลี่ยนไป โทนี่นั ้นรู้ ซึ ้งถึงประโยชน์จากเตาปฎิกรณ์อาร์ คหรื ออาร์ ครี เอคเตอร์
และอันตรายของอาวุธที่ตนเองผลิต รวมถึงสัจธรรมของชีวิตหลังจากถูกเทนริ งส์จับไป เมื่อกลับ
มาถึงอเมริ กา โทนี่จึงตังโต๊
้ ะแถลงข่าวยกเลิกสายการผลิตอาวุธในบริ ษัทสตาร์ คอินดรัสทรี ส์ทนั ที
เขาจึงหันมารับใช้ สงั คม เพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เขาเคยทํา ในคืนที่สามหลังจากกลับจากโซโคเวีย
โทนี่ก็จดั งานฉลองชัยชนะที่ตกึ อเวนเจอร์ ส และในคืนนั ้นเอง AI ที่ชื่ออัลตรอนก็ถือกําเนิดขึ ้น และ
เข้ าควบคุมไอรอนลีเจี ้ยนทุกตัวทันที ทําลายจาร์ วิสลงไปด้ วย พร้ อมกับโจมตีพวกของโทนี่ และนําค
ฑาไป ธอร์ นั ้นโมโหโทนี่มากที่คิดสร้ างอัลตรอน แต่โทนี่ก็บอกว่า เค้ าคิดสร้ างอัลตรอนเพราะเจตนา
ปกป้องโลกอย่างเสร็ จสรรพ เพื่อรับมือกับศึกที่หนักหนาซึง่ อาจจะมาจากนอกโลก โทนี่มีความเชื่อ
เช่นนั ้น
5) ทัศนคติของตัวละคร (Character's Attitude)
เช่นเดียวกับมุมมองและความเชื่ อของตัวละคร เนื่องจากโทนี่ เคยเป็ น
พ่อค้ าอาวุธสงครามมาก่อนดังนั ้นทัศนคติของเขาไม่เคยมองเห็นความลําบากของคนอื่น แต่โดย
เนื ้อแท้ เขาเป็ นคนดีคนหนึ่งเพียงแต่ไม่ชอบแสดงออกมาให้ คนอื่นรู้ จะเห็นได้ จากการที่เขาแถลง
ข่าวขึ ้นว่า บริ ษัทสตาร์ คอินดัสตรี จะเลิกผลิตอาวุธ และคอยปกป้องความสงบสุขเรื่ อยมา
6) อาชีพ (Occupation)
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โทนี่ สตาร์ คเป็ นมหาเศรษฐี ที่รํ่ารวยมหาศาล เป็ นทัง้ นักวิทยาศาสตร์
และนักธุรกิจ ในภาพยนตร์ จะแสดงให้ เห็นว่าโทนี่เป็ นประธานกลุ่มบริ ษัท Stark Enterprise เขาใช้
ชีวิตอย่างเปิ ดเผยว่าเป็ นทั ้งโทนี่ สตาร์ ค และไอรอนแมน เขามีภาพลักษณ์ ของนักธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็ จและ ใช้ ความรํ่ ารวยของเขาใน
7) สถานภาพ (Marital Status)
สถานภาพและคู่ครองของ โทนี่ สตาร์ ค ถึงแม้ วา่ เขาจะมีสถานะที่ยงั ไม่ได้
แต่งงาน เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของโทนี่คือขลุกอยู่ที่คฤหาสน์ในมาลิบู สร้ างสิ่งประดิษฐ์ กบั จาร์ วิส
และเวลาที่เหลือคือเข้ าสังคมและปาร์ ตี ้กับสาว ๆ แต่เขาตกหลุมรักกับเพพเพอร์ พอทท์ เลขาและ
ผู้ช่วยส่วนตัวของเขาเอง เพพเพอร์ แทบจะบริ หารงานแทนโทนี่ อาศัยเพียงลายเซ็นของโทนี่เพื่อ
อนุมตั ิงานเท่านัน้ โทนี่กบั เพพเพอร์ ก็สนิทกันมากขึ ้นเรื่ อย ๆ โดยที่ทงคู
ั ้ ่ไม่ร้ ูตวั ทําให้ ทั ้งคู่รักกันใน
ที่สดุ
8) ความต้ องการของตัวละคร (Dramatic Need)
หลังจากประกาศตัวว่าเป็ นไอออนแมนโทนี่ก็เริ่ มมีชื่อเสียงในฐานะฮีโร่คน
ใหม่ของอเมริ กา โลกทังโลกสงบสุ
้
ขขึ ้น และสตาร์ คอินดรัสทรี ส์ก็เลิกผลิตอาวุธให้ กองทัพ ในตอน
แรกนั ้นหลังจากที่ โทนี่โดนลักพาตัวไปจากกลุ่มผู้ก่อการร้ าย ความต้ องการของเขาคือ สร้ างเกราะ
ตัวใหม่ที่พฒ
ั นาทั ้งด้ านอาวุธและการบิน ออกไปจัดการกับผู้ก่อการร้ ายที่ใช้ อาวุธของเขาเข่นฆ่าผู้
บริ สทุ ธิ์ พร้ อมกับทําลายอาวุธของตัวเองทังหมดที
้
่อยู่ในมือผู้ก่อการร้ าย หลังจากนั ้นไม่นานโทนี่ก็
จัดงานฉลองชัยชนะที่ตึกอเวนเจอร์ ส และในคืนนั ้นเอง AI ที่ชื่ออัลตรอนก็ถือกําเนิดขึ ้น และเข้ า
ควบคุมไอรอนลีเจี ้ยนทุกตัวทันที ทําลายจาร์ วสิ ลงไปด้ วย พร้ อมกับโจมตีพวกของโทนี่ และนําคฑา
ไป ธอร์ นนั ้ โมโหโทนี่มากที่คิดสร้ างอัลตรอน แต่โทนี่ก็บอกว่า เค้ าคิดสร้ างอัลตรอนเพราะเจตนา
ปกป้องโลกอย่างเสร็ จสรรพ เพื่อรับมือกับศึกที่หนักหนาซึง่ อาจจะมาจากนอกโลก โทนี่มีความเชื่อ
เช่นนั ้น
9) ความขัดแย้ ง (Conflict)
การสร้ างเรื่ องราวในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers:
Age of Ultron ซึง่ ตัวละครโทนี่ สตาร์ ค ในภาพยนตร์ ทั ้งสองเรื่ องนั ้น มีความขัดแย้ งกับตัวร้ ายที่มี
เจตนาไม่ดีกับโลกมนุษย์ ได้ แก่ โลกิ และอัลตรอน ความขัดแย้ งนี เ้ กิ ดจากตัวละครทัง้ สองนัน้
ต้ องการทําลายโลกใบนี ้ ต่างกันแค่วิธีการ จึงทําให้ ไอรอนแมนที่มีลกั ษณะของ Hero Archetype
และ Trickster Archetype มีวิธีการจัดการตัวร้ ายในแบบของเขาเอง ใน Marvel’s The Avenger
ช่ ว งท้ า ยเรื่ อ งที่ โ ทนี่ ต่อ สู้กับ ฝูง ชิ ท อรี่ จํ า นวนมากพร้ อมกับ ความช่ ว ยเหลื อ จากที ม อเวนเจอร์
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หลังจากการรต่อสู้อนั ยาวนนาน คณะมนนตรี ความมันคงแห่
น่
งสหปรระชาชาติได้ สัสง่ ให้ ยิงนิวเคคลียร์ ถล่ม
นิวยอร์ ค เพื่อหยุ
อ ดภัยร้ ายครั
ย ง้ นี ้ เมื่อนิวเคลียร์ ถกู ยิงมา โทนี่จึงบินไปสกัดกันนิ
้น วเคลียร์ ไม่มให้ พ่งุ ชน
นิวยอร์ คแล้ วหั
ว กเหมันไปหหากองทัพชิทอรี่ ที่อยูอ่ ีกฟาากหนึง่ ของปรระตูมติ ิแทน ทํทาให้ เหล่าชิทอรี
ท ่ ทกุ ตัว
ล้ มตายหมด

ภาพที่ 4.19 บทสนทนารระหว่างกัปตันั อเมริ กาและะไอรอนแมน
เหตุการณ์เบื ้องต้
้ นเป็ นสถถานการร์ ที่กปตั
ปั นอเมริ กาไได้ พดู กับ โทนีนี่ สตาร์ ค
บ วโลกิในเคครื่ องบินของหหน่วยชีลล์ จึงเห็นได้ จากวิวิธีคิด การทํางานของ
า
ในตอนที่ธอร์ร์ บุกเข้ ามาจับตั
สองคนนี่อย่างเห็
า นได้ ชดั ทางด้
ท าน ไอรรอนแมนนันทํ
้ ทําทุกอย่างรวดเร็ ว มีความมสามารถในกการเรี ยนรู้
ที่เร็ วมาก มีความสามาร
ค
ถในการวางแแผนสูง สามารถคิดค้ นแผผนการใหม่ได้ดอย่างรวดเร็ร็ วถ้ าแผน
เก่าไม่สามารถใช้ ได้ หรื อสถานการณ์
อ
ณ์ เปลี่ยนไปโดดยฉับพลัน ซึ่งจะเห็นความขัดแย้ งนี ต้ ลอดใน
M
The Avenger แลละ Avengerss : Age of Ultron
ภาพยนตร์ Marvel’s
10) การบรรลลุเป้าหมายขอองตัวละคร (Dramatic Acction)
โทนี่ สตาร์ ค และไอรอนแแมนนันมี
้ เป้าหมายที่จะกําจั
า ดผู้ก่อการร้้ ายไปให้
หมดจากโลกกนี ้ ในช่วงแรกกนันเขาเริ
้
่ มสร้้ างชุดเกราะะไฮเทคที่ใช้ หลัลงจากเตาปฎิฎิกรณือาร์ คในหน้
ใ าอก
ของเขา เพื่อหลบหนี
ห
ออกจจากที่ที่เขาโดดนลักพาตัวเพพราะบังคับใหห้ โทนี่สร้ างอาาวุธให้ พวกก่อการร้
อ าย
หลังจากนันเ
้ เขาทราบข่าวว่าอาวุธของเขายังถูกขายยแบบลับ ๆ ให้ กบั ผู้ก่อการร้ ายที่อฟั กานิ
ก สถาน
โทนี่จึงสวมใใส่ชุดเกราะตัตัวใหม่ MK III ที่พฒ
ัฒนาทัง้ ด้ านอาาวุธและการบบิน ออกไปจัจัดการกับ
ผู้ก่อการร้ ายที่ใช้ อาวุธของเขาเข่นฆ่าผู้ บริ สทุ ธิ์ พร้ อมกั
อ บทําลายอาวุธของตัวเองทังหมดที
้
ที่อยู่ในมือ
ผู้ก่อการร้ าย เพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เขาทํ
ข า โทนี่จงึ ขอให้
ข เลขาธิการของเขาเป็
ก
ปเปอร์ พ็อตส์ ไปแฮค
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ข้ อมูลการค้ าขายอาวุธทัง้ หมดของสตาร์ คอินดัสตรี เพื่อให้ โทนี่ทราบข้ อมูลและทําลายอาวุธของ
ตนให้ หมด
ในภาพยนตร์ Avengers: Age of Ultron หลังจากที่โทนี่ทราบว่า คฑา
โลกิหายไปจากชิลด์ แล้ ว เป็ นฝี มือของไฮดร้ า โทนี่ จึงรวมพลทีมอเวนเจอร์ สอีกครั ง้ โดยมีอเวน
เจอร์ สทาวเวอร์ เป็ นฐานที่ตงั ้ ทีมอเวนเจอร์ สจึงไล่ถล่มฐานไฮดร้ าทัว่ ทุกมุมโลก ทีมอเวนเจอร์ สไล่
ถล่มฐานลัพของไฮดร้ าไปเรื่ อย ๆ จนได้ รับแจ้ งว่า คฑาของโลกิถกู ไฮดร้ าเก็บไว้ ในฐานลัพที่โซโคเวีย
อเวนเจอร์ สรี บบุกถล่มที่นนั่ ทันที และเมื่อโทนี่พบคฑาโลกิ โทนี่ถกู แวนด้ า แมกซิมอฟฟ์ ใช้ พลังใส่
ทําให้ เขาเห็นภาพหลอน เป็ นภาพสงครามกับสมาชิกทีมอเวนเจอร์ สที่แพ้ พ่ายล้ มตายหมดยกเว้ น
ตัวเขาเอง และโทนี่ก็นําคฑาโลกิไป
"สันติในยุคเรา นึกภาพสิ" (โทนี่ สตาร์ คสนทนากับบรูซ แบนเนอร์ )
พอกลับอเวนเจอร์ สทาวเวอร์ โทนี่ให้ จาร์ วิสวิเคราะห์คฑาทันที และจาร์
วิสก็พบปั ญญาประดิษฐ์ อยู่ปลายยอดคฑา โทนี่จึงคิดจะใช้ คฑาสร้ างปั ญญาประดิษฐ์ รักษาสันติ
สุขของโลกในนามอัลตรอน เป้าหมายของโทนี่คือใช้ ความรู้ความสามารถที่เขาถนัดสร้ าง AI ขึ ้นมา
เค้ าคิดสร้ างอัลตรอนเพราะเจตนาปกป้องโลกอย่างเสร็ จสรรพ เพื่อรั บมือกับศึกที่ หนักหนาซึ่ง
อาจจะมาจากนอกโลก โทนี่มีเป้าหมายเช่นนัน้
11) การเปลี่ยนแปลงของตัวละคร (Change)
การเปลี่ยนแปลงของตัวละครโทนี่ สตาร์ ค นั ้น เป็ นการเปลี่ยนแปลงด้ าน
การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อตัวละครต่าง ๆ และสังคมในเรื่ อง โดยในแรกเริ่ มนั ้นโทนี่นนชอบที
ั้
่ จะ
อยู่คนเดียว ทํางานคนเดียว มีเพียงจาวิส ระบบ AI ที่โทนี่เป็ นคนเขียนโปรแกรมขึ ้นมาด้ วยตนเอง
เพื่อให้ AI ตนนี ้ช่วยโทนี่ในการคิดและคํานวนวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ช่วยเหลือ เมื่อเรื่ องราวผ่านไปเขา
เปิ ดใจยอมรับคนอื่นๆในทีมอเวนเจอร์ มากขึ ้น และยอมทํางานในรูปแบบทีมเวิร์คในที่สดุ
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4.2.2.3 รูปลักษณ์ของตั
อ วละคร (CCharacter’s Shape
S
& Apppearance)

ภาพที่ 4.20 ตัวละครไอรรอนแมน
ในการอออกแบบตัวละคครไอรอนแมนนนั ้นถูกออกแแบบให้ สวมชุดเหมือนกับเสื
เ ้อเกราะ
ที่ มี สี แ ดงเห ลื อ ง แสดงอออกถึ ง แสดงงออกให้ เ ห็ น ถึ ง พลัง คว ามคล่อ งแค ล่ ว ความรออบรู้ และ
A
T
และยังคงลัลักษณะของ Trickster
สติปัญญา ทํทาให้ ผูชมรู้ สึกถึงความเป็ปน Hero Archetype
Archetype ซึง่ ชุดของไอรรอนแมนจะทํทําให้ มีภาพลักั ษณ์ที่ดึงดูดของผู
ด ้ ชม ด้ วยสีที่โดดเด่นนสะดุดตา
แ ้ ใหญ่
เข้ าถึงได้ กบั ผู้ชมทั ้งวัยรุ่ นและผู
ไอรอนแมมนใส่เกราะซึงมั
่ กจะใส่เกรราะ แดง-เหลืลือง เป็ นชุดประจํ
ป าตัวอยู่เสมอ
เ เขา
เป็ นคนที่รํ่ารวยมาก ในคฤฤหาสน์มีที่เก็บชุดเกราะมากมายหลายยรู ปแบบ ซึง่ ใช้
ใ ในงานที่แตตกต่างกัน
ไม่ว่าจะออกรบ ไปต่อสู้กบั ศัตรู จากชุดมั
ด นก็ดแู ปลกกตาจากชุดเกก่าจริ ง ๆ ดูมนั เรี ยบ ๆ แตต่ถ้าดูจาก
การออกแบบบแล้ วจะพบว่าเกราะของ Tony
T นี ้เป็ นกการจัดเรี ยงของโครงสร้ างผลึ
ง กแบบ 6 เหลี่ยม ที่
ทําให้ เขาสามารถปรับเปปลี่ยนพื ้นผิวของเกราะให้
ข
กกลายเป็ นอะะไรก็ได้ ตามต้ต้ องการ รวมไไปถึงการ
น
างงยิ่งสําหรับ Tony
T ที่เป็ นวิศวกร
ศ เพราะแแค่เขาคิด
เปลี่ยนสีและะสร้ างอาวุธทุกอย่าง ซึง่ มันเหมาะอย่
ที่จะสร้ างอะะไรขึ ้นมา เกราะก็จะเปลี่ยนมันออกมาให้ กลายเป็ นรู
น ปธรรม เหมืมือนกับว่าเกรราะนี ้เป็ น
อุปกรณ์ที่รวมมทุกอย่างไว้
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4.2.2.4 ความเป็ นเอกลั ก ษณ์ ส่ ว นตั ว ของมาร์ เวลสตู ดิ โ อ (Character’s
Originality) และ การคัดเลือกนักแสดง
วันที่ Iron Man ฉายบรรดานักวอจารณ์ภาพยนตร์ คงไม่มีใครคาดคิดว่าภาพยนตร์
ซูเปอร์ ฮีโร่จากมาร์ เวลคอมิกส์เรื่ องนี ้จะดังถล่มทลายอย่างในตอนนี ้ ใน Iron Man ภาคแรกที่ออก
ฉายในปี 2008 โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ได้ ค่าตัวแค่ 5 แสนเหรี ยญ เพิ่มขึ ้นเป็ น 10 ล้ านเหรี ยญใน
ภาคสอง และกวาดไปเบ็ดเสร็ จจาก The Avengers และ Iron Man 3 เรื่ องละ 50 ล้ านเหรี ยญ
(ค่าตัวบวกกับส่วนแบ่งจากรายได้ ในบ๊ อกซ์ออฟฟิ ศ) ถ้ าไม่นบั การเป็ นยอดมนุษย์ ชีวิตของดาวนีย์
ในตอนนี ้คงไม่ต่างอะไรกับมหาเศรษฐี โทนี่ สตาร์ ค ด้ วยความที่มีพ่อเป็ นโรเบิร์ต ดาวนีย์ ซีเนียร์ ผู้
กํากับและนักสร้ างภาพยนตร์ ดาวนีย์เลยได้ เล่นภาพยนตร์ ของพ่อเรื่ อง Pound ในปี 1970 ตั ้งแต่
อายุ 5 ขวบ และเริ่ มเข้ าวงการอย่างเต็มตัวในยุค 1980 โดยเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จกั จากภาพยนตร์ ดงั อย่าง
Back to School ของร็ อดนีย์ แดนเจอร์ ฟีลด์ แต่ความสําเร็ จครัง้ ใหญ่หลัง่ ไหลมาในปี 1987 กับ
การรับบทนําในภาพยนตร์ The Pick-Up Artist ของจิม โทแบ็ก และต่อด้ วยบทจูเลียน หนุ่มเสเพล
ติดยาในภาพยนตร์ Less Than Zero ที่ทําให้ เขาได้ รับคําชมด้ านการแสดงอย่างท่วมท้ นจนนัก
วิจารณ์ มกั เอ่ยถึงเขาว่าเป็ น ‘นักแสดงที่มีพรสวรรค์ที่สดุ ในรุ่ น’ คํากล่าวนีย้ ืนยันได้ จากภาพยนตร์
Chaplin ในปี 1992 ของริ ชาร์ ด แอตเทนเบอเรอห์ ที่ดาวนีย์รับบทเป็ นชาร์ ลี แชปลิน จนได้ เข้ าชิง
รางวัลออสการ์ นกั แสดงนําชายยอดเยี่ยม กราฟอาชีพนักแสดงของเขาในตอนนั ้นเหมือนจะพุ่งขึ ้น
แต่ก็ไม่ซะทีเดียว เมื่ออัล ปาชิโน คว้ าออสการ์ ไปจาก Scent of a Woman และภาพยนตร์ Chaplin
ก็ไม่ทําเงิน เช่นเดียวกับภาพยนตร์ อีกหลายเรื่ องของดาวนีย์
ระหว่างปี 1996-2001 ชื่อของโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ถูกเอ่ยถึงบนหน้ าภาพยนตร์
สือพิมพ์มากที่สดุ ในชีวิตการทํางานของเขา โชคร้ ายที่ไม่ใช่เพราะผลงาน แต่เป็ นเพราะเขาเดินเข้ าออกคุกนับครั ง้ ไม่ถ้วนด้ วยข้ อหาพัวพันกับยาเสพติดตัง้ แต่โคเคน เฮโรอีน กัญชา และยากล่อม
ประสาท ดาวนีย์สารภาพว่าติดยาตั ้งแต่อายุ 8 ขวบ ด้ วยเหตุที่พ่อของเขาเสพและยังให้ ท้ายเขา
หลังจากช่วงเวลาหลายปี อันแสนสาหัสที่ดาวนีย์ใช้ ชีวิตอยู่ที่กองถ่าย สลับกับศาล คุก และสถาน
บําบัดยาเสพติด ในที่สดุ เขาก็เลิกยาได้ สําเร็ จ เมื่อวันที่มีข่าวว่าโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ นักแสดงที่มี
ประวัติเสื่อมเสียจะมารับบทซูเปอร์ ฮีโร่ ไอรอนแมน หลายคนพร้ อมใจกันส่ายหน้ าไม่เห็นด้ วย “โร
เบิร์ตบอกว่าถึงทุกคนคัดค้ าน แต่ผมก็จะเล่น” จอน แฟฟโรว์ ผู้กํากับ Iron Man สองภาคแรกกล่าว
“และก็ถงึ วันที่โรเบิร์ตต้ องมาทําสกรี นเทสต์ ทันทีที่กล้ องเริ่ มถ่ายก็หมดข้ อสงสัย คงไม่มีใครกล้ าพูด
ว่าเขาไม่ใช่ไอรอนแมนอีกต่อไปแล้ ว” ดาวนีย์กลับขึ ้นแท่นซูเปอร์ สตาร์ อีกครัง้ หลังจาก Iron Man
ภาคแรกกวาดเงินไปกว่า 585 ล้ านเหรี ยญทัว่ โลก ตามด้ วยภาคสองที่ทําเงินไป 623 ล้ านเหรี ยญ
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ยังไม่พดู ถึง Sherlock
S
Hoolmes อีกสอองภาคที่ทําเงินรวมกันกว่า 1 พันล้ านเหหรี ยญ นอกจากนันบท
้
เคิร์ก ลาซารััส ในภาพยนตร์ Tropic Thhunder ของเเบน สติลเลอร์ ยังส่งให้ เขาาได้ เข้ าชิงออสสการ์ เป็ น
ครัง้ ที่สอง ทััง้้งหมดนี ้คงไมม่เกินเลยที่ดาวนี
า ย์จะได้ รับค่
บ าตัวสูงถึง 50 ล้ านเหรี ยญสํ
ย าหรับภาพยนตร์
สองเรื่ องคือ The Avengeers ภาคแรก และ Iron Man 3 ทําให้ เขาครองตํ
ข
าแหหน่งนักแสดงที่มีค่าตัว
สูงที่สดุ สองปีปี ติดต่อกัน (22013-2014)
เรื่ องราวชีชีวิตที่พลิกผันของดาวนี
น
ย์กก็็คล้ ายกับโทนี่ สตาร์ ก ในน Iron Man ภาคแรก
บ
อสการ์ เดินเขข้ าสู่เรื อนจําและสถานบํ
แ
า ดยาเสพติด ไม่ต่าง
าบั
อยู่ไม่น้อย จากดาราดังบนพรมแดงอ
จากมหาเศรษฐี เพลย์บอยยเสเพลที่ถกู ลัลกพาตัวไปกักั ขังไว้ ในถํ ้า แต่เขารอดตาายออกมาในนชุดเกราะ
เหล็ก ต่อสู้กบศั
บั ตรู และเข้ าใจชีวิตที่เฉียดตายมากยิ
ย
ยิง่ ขึ ้น
4.2.3 ธอร์ (Thoor)

ภาพที่ 4.21 ตัวละครธอร์
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"ข้ าอยากเป็ นคนดีมากกว่าราชาผู้ยงิ่ ใหญ่" ―ธอร์
ธอร์ โอดินสันเจ้ าชายแห่งแอสการ์ ดและสมาชิกทีมอเวนเจอร์ ส สมัยพึง่ ได้ รับตําแหน่งเป็ น
เจ้ าชาย การกระทําของเขานั ้นเย้ อหยิ่ง และขาดความรับผิดชอบ ส่งผลร้ ายแก่แอสการ์ ด เป็ นเหตุ
ให้ โอดินบิดาลงโทษ ทํ าให้ ธอร์ สูญเสียพลังแห่ง เทพ และส่งเขาไปยังโลกมนุษย์ บนโลกธอร์ ได้
เรี ยนรู้ถงึ ความเมตตา การเสียลสะเพื่อส่วนรวม โอดินเห็นเช่นจึงมอบพลังให้ กบั ธอร์ อีกครัง้
น่าจะเป็ นเพราะความเป็ นวี ร บุรุ ษ หรื อฮี โร่ ที่โ ดดเด่น ของธอร์ นี่ เองค่ะ ที่ ทํ าให้ มาร์ เวล
ผู้ผลิตภาพยนตร์ สือการ์ ตนู และภาพยนตร์ แนวซูเปอร์ ฮีโร่ ดึงตํานานของธอร์ มาสร้ างใหม่ ให้ คนได้
รู้ จักวีรกรรมของธอร์ มากขึน้ ทัง้ ในรู ปแบบการ์ ตูน และล่าสุดคือภาพยนตร์ อย่างที่ได้ บอกเอาไว้
ตอนต้ น และจะว่าไป มาร์ เวลก็มีความคิดสร้ างสรรค์น่าดู ด้ วยการจับเอาลักษณะเด่นของธอร์ มา
ต่อเติม นัน่ คือ ความใจร้ อนของธอร์ ทําให้ เทพบิดรโอดินพิโรธหนัก จนขับไล่พระโอรสให้ ลงมาอยู่
ในโลกมนุษย์ แต่แทนที่จะได้ อยูก่ นั ดี ๆ เหล่าศัตรูของพระองค์จากดินแดนอัสการ์ ดดันตามออกมา
ด้ วย ธอร์ ก็เลยต้ องใช้ ความเป็ นซูเปอร์ ฮีโร่ จัดการกับเหล่าร้ ายตามแนวคิดแบบอเมริ กัน อันเป็ น
สังคมที่ ชอบซูเปอร์ ฮีโร่ อย่างที่ เราเห็นได้ กันมามากแล้ วว่า มาร์ เวลเองก็สร้ างสรรค์ ซูเปอร์ ฮีโ ร่
ออกมาคนแล้ วคนเล่า และได้ รับความนิยมไปทัว่ โลก
4.2.3.1 ลักษณะตัวละคร (Character’s Archetype)
ธอร์ โอดินสันเจ้ าชายแห่งแอสการ์ ด ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ
Avengers: Age of Ultron ซึ่งตัวละครธอร์ ในภาพยนตร์ ทัง้ สองเรื่ องมีลักษณะของ Hero
Archetype และ Fool Archetype ในคนๆเดียว ซึง่ มีคาแรคเตอร์ ที่กล้ าหาญ ต่อสู้กบั สิ่งเลวร้ าย อีก
ทั ้งยังตัวละครที่มีความสับสนทังในตั
้ วเองและเหตุการณ์ ต่าง ๆ เป็ นตัวสร้ างสถานการณ์ ลําบาก
ให้ กบั ตัวละครอื่น ๆ โดยไม่ตั ้งใจ รวมไปถึงสร้ างความตลกขบขันให้ กบั เรื่ องราวเนื่อจากธอร์ เป็ นตัว
ละครที่มาจากดาวดวงอื่น บริ บททางสังคมจึงเป็ นในลักษณะย้ อนยุค เพราะฉนันการที
้
่มาเจอกับ
คนอื่น ๆ ในกลุม่ อเวนเจอร์ ธอร์ จงึ ดูตา่ งต่างและชวนให้ ขบขันอยูบ่ างที
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ภาพที่ 4.22 ตัวละครธอร์
ฉากนี เ้ ป็ นการแสดงให้
น
ห้ เห็นชัดเจนถึถึงลักษณะทัทัง้ สองที่ ปรากฏในตัวละคครนี ้ การ
กระทําของธธอร์ คือความพยายามที่ จะงมุ่งหน้ าไปปที่กรงขังโลกิกิ และธอร์ ก็ถูถกโลกิใช้ มายาหลอก
จนธอร์ โดนขังั ซะเอง และโลกิก็สงั หารโโคลสันต่อหน้น้ าธอร์ ทําให้ ธอร์
ธ เสียใจมาาก ก่อนที่โลกิกิจะปล่อย
กรงขังธอร่วงลงสู
ง พ่ ื ้น จากกเหตุการณ์ข้างต้
า นนั ้นแสดงให้ เห็นว่าธออร์ มีเจตนาที่ดีดีในการช่วยเหหลือทีมอ
เวนเจอร์ แต่ความใจดี
ค
ของงเขาทําให้ โดนนโลกิหลอกใช้ เสมอมา
4.2.3.2 เรื่ื องราวของตัตัวละคร (Chaaracter’s Stoory)
11) ชื่อ
ธธอร์ บุตรแห่งโอดิ
โ น หรื อที่รูร้ ู จกั กันในชื่อ Thor Odinsoon เกิดก่อน ค.ศ. 965
จ
หนึ่งข้ าง และะรับโลกิมาเลีลี ้ยงเป็
้ นบุตรบบุญธรรม ซึง่ ในปี
ใ ค.ศ.9655 โลกิอายุ
ก่อนที่โอดินจะตาบอดไป
ประมาณ 1 ขวบ
ข ผมจึงอนนุมานเอาว่าในตอนนั
ใ
น้ ธออร์ น่าจะอายุปุ ระมาณไม่เกิ
เ น 3 ขวบ เพพราะธอร์
กับโลกิโตมาาพร้ อม ๆ กกัน เอาตามนีนี ้นะว่าธอร์ น่าจะเกิดประมมาณปี ค.ศ. 962 เมื่อแรกกเกิด ธอร์
ได้ รับพลังสาายฟ้าจากโอดิดินตั ้งแต่กําเนินิด และได้ ความกล้ าหาญจากฟลิกก้ ามาตั
ม งแต่
้ กําเนินิดเช่นกัน
ธอร์ เติบโตมาาโดยคิดว่าโลลกิคือน้ องชายยแท้ ๆ
22) ลักษณะททางกายภาพ (Physical Tyype)
ใในด้ า นของพพลัง นั น้ ทอร์ร์ มี พ ละกํ า ลััง ความแข็ งแกร่
ง ง ระดั บเทพเจ้
บ
า
สามารถควมมคุมพายุ และะสายฟ้าได้ จากพลั
า งของค้ อน mjolnir ทั ้งยังสามารถยิงพลังได้ เเปิ ดประตู
มิติได้ เเละทํทํ าให้ บินได้ ทอร์
ท สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ใในอวกาศ ไมม่ต้องการอาหหารเเละนํ า้ ดื่ม ทอร์ มี
ความเป็ นผู้นํนําสูง มีพลังใจจที่กล้ าหาญเเเละหยิง่ ทะนนงในศักดิ์ศรี ความเป็
ค
นเทพพเจ้ าของตน
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3) ลักษณะนิสยั (Personality)
ธอร์ มีลักษณะกระตื อรื อ ร้ น มีพลัง (The Energizer) และ ลักษณะ
เคลื่อนไหว (The Mover) เป็ นคนประเภทระตือรื อร้ น มีความมัน่ ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีก
ทั ้งเป็ นคนประเภทคิดไว ทําไวบางครัง้ ทําอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และชอบความท้ าทาย นิสยั ใจร้ อน
วู่วาม บุ่มบ่าม มุทะลุ ทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้ าคิดหลังเท่าไหร่ ดุเดือดเลือดพล่าน ไม่ค่อยยอมฟั งที่
คนอื่นเขาพูด หยิ่งในศักดิ์ศรี ของตนเองแต่ก็ยงั รักเพื่อน รักพวกพ้ องมาก ๆ เห็นคนอื่นสําคัญกว่า
ตัวเอง บางทีก็ถกู หลอกง่ายไป
4) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background)
ในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers: Age of Ultron ซึง่
ตัวละครธอร์ ในภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องนั ้นได้ ให้ ที่มาของตัวละครไว้ อย่างชัดเจน ซึง่ ตัวละครธอร์ นนั ้
มีภาพยนตร์ แยกของเขาเอง คือภาพยนตร์ เรื่ อง Thor ซึง่ ตัวละครนี ้มีที่มาจากเทพเจ้ าสายฟ้าบุตร
แห่งโอดินผู้ปกครองเหล่าเทพเจ้ าเเห่งดินเเดนแอสการ์ ด เขาเติบโตมาพร้ อมกับพี่น้องบุญธรรมโลกิ
และได้ รับมอบค้ อนแห่งเทพสายฟ้าจากบิดาของเขา ในช่วงวัยหนุ่มเขาเป็ นเทพที่เจ้ าอารมณ์ ใจ
ร้ อน หัวรุนแรง และกระหายชัยชนะ ความรุ นแรงในตัวเขาปรากฎให้ เห็นเด่นชัดในสงครามระหว่าง
เทพแห่งแอสการ์ ดกับ เหล่ายักษ์ นํ ้าแข็งโอดินเห็นว่าควรให้ ธอร์ เรี ยนรู้ ความดีงามและความเมตตา
จึงได้ จดั การส่งทอร์ ลงมาบนโลกมนุษย์ และลบความทรงจําของเขาในร่ างของ Dr. Donald Blake
นายแพทย์ผ้ มู ีขาพิการ ในร่ างของเบลคเขาได้ เรี ยนรู้ ถึงความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ การช่วยเหลือ
คนป่ วย และเรี ยนรู้ความเศร้ าที่เกิดจากความตายของผู้คน เมื่อโอดินเห็นว่าบุตรชายของเขาเรี ยนรู้
ในสิ่งที่เขาต้ องการแล้ ว จึงบันดาลให้ เบลคประสบเหตุให้ ต้องไปติดอยู่ในถํ ้าเเห่งหนึ่งในนอร์ เวย์
เขาได้ พบไม้ เท้ า ซึง่ เมื่อเขากระแทกไม้ เท้ าลงพื ้น เขาได้ กลับกลายสู่ร่างแห่งเทพสายฟ้า ซึง่ แท้ ที่จริ ง
ั้
แล้ วไม้ เท้ านั ้นคือเป็ นค้ อนอาวุธของธอร์ ที่โอดินส่งมายังโลกมนุษย์นนเอง
5) มุมมองหรื อความเชื่อของตัวละคร (Character’s Point of View)
ธอร์ ในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers: Age of
Ultron มีมมุ มองความเชื่อที่เหมือนกัน โดยตัวละครธอร์ นนมี
ั ้ ภมู ิหลังทางสังคมจากการที่โดนส่งตัว
มาโลกมนุษย์เพื่อเรี ยนรู้ ความเมตตาต่อคนอื่น ทําให้ ตวั ละครนี ้ถึงแม้ ว่าเขาจะมาจากดาวดวงอื่น
แต่เคยได้ ใช้ เวลาอยู่กบั โลกนีม้ าเลยเกิดความผูกพันขึ ้น จึงเป็ นเหตุผลว่าเขาต้ องการปกป้องผู้คน
และเมืองที่เขารักจากอะไรก็ตามที่หวังจะทําลายโลกมนุษย์ใบนี ้ และในอีกมุมมองของตัวละครธอร์
อีกอย่างนั ้นเขามองโลกิเป็ นน้ องชายแท้ ๆ ของเขา เขาจึงต้ องการเกลี ้ยกล่อมโลกิให้ กลับแอสการ์ ด
เพื่อที่จะได้ ปกป้องโลกมนุษย์และน้ องชายบุญธรรมเขาเอง
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6) ทัศนคติของตัวละคร (Character's Attitude)
เช่นเดียวกับมุมมองและความเชื่อของตัวละคร ตัวละครธอร์ นัน้ เป็ นคน
จิตใจดี มีนํ ้าใจ ชอบช่วยเหลือคนอื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัวเสมอ ไม่คิด
ทําร้ ายใครจะเห็นได้ จากที่ น้องชายบุญธรรมอย่างโลกิจะคิดร้ ายกับเขาก็ตาม ซึ่งความจิตใจดี
ของธอร์ นี ้บางครัง้ ทําให้ ดเู หมือนโดนหลอกอยูง่ ่าย ๆ
7) อาชีพ (Occupation)
ธอร์ คือบุตรแห่งโอดิน เทพเจ้ าสายฟ้าผู้ปกครองแอสการ์ ด ธอร์ ได้ ทําผิด
โทษฐานเข้ าไปโจมตียกั ษ์ นํ ้าแข็ง โอดินจึงลงโทษธอร์ ให้ ตกลงไปอาศัยอยู่ในโลกในนามของหมอ
พิ การโดนัลด์ เบลค เพื่ อสั่ง สอนให้ ธอร์ มีค วามเมตตา เมื่ อธอร์ เ กิด ความเมตตาที่ ต้ อ งรั กษาผู้
เจ็บป่ วย เมื่อโอดินเห็นจึงเนรมิตไม้ เท้ าไว้ ที่ภเู ขาแห่งหนึ่ง ดร.เบลคได้ ไปเจอไม้ เท้ าอันหนึ่งเมื่อเค้ า
เคาะเค้ าก็กลายร่ างเป็ นธอร์ เทพเจ้ าสายฟ้าและความทรงจําทั ้งหมดก็ได้ กลับมา เขาจึงได้ เดินทาง
ไปมาระหว่างโลกและแอสการ์ ด
8) สถานภาพ (Marital Status)
Thor ทายาทเทพเจ้ าซึง่ เป็ นนักรบผู้แกร่ งกล้ าแต่หยิ่งทะนง ผู้ซงึ่ การกระทําไร้ การยังคิ
้ ดของเขา ได้
จุดเพลิงสงครามโบราณให้ ลกุ โชนขึ ้นมา อีกครัง้ ธอร์ ถกู โอดิน (แอนโธนี ฮ็อปกินส์) เทพบิดาของ
เขาขับไล่ลงมาสู่โลกมนุษย์ และจําต้ องใช้ ชีวิตอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ จึงได้ พบกับ เจน ฟอสเตอร์
(นาตาลี พอร์ ตแมน) นักวิทยาศาสตร์ สาวสวย ได้ กลายเป็ นรักแรกของเขา ระหว่างที่อยู่บนโลก
้ นเช่นไร
มนุษย์นี ้เองที่ธอร์ ได้ เรี ยนรู้วา่ การเป็ นวีรบุรุษที่แท้ จริ งนันเป็
9) ความต้ องการของตัวละคร (Dramatic Need)
ที ม อเวนเจอร์ นั น้ มี ค วามต้ อ งการแตกต่ า งกั น ไปในรายละเอี ย ด ใน
ภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ อง Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron นันมี
้ จดุ ร่ วมใน
การปกป้องโลก และขจัดสิ่งชัว่ ร้ ายต่าง ๆ ในหมดไป แต่ตวั ละครธอร์ นนความต้
ั้
องการของเขาคือ
้ งต้ องการให้ โลกิเปลี่ยนความตังใจและกลั
้
บแอสการ์
ปกป้องโลกมนุษย์ที่เขารักและผูกพันธ์ อีกทังยั
ไปกับเขา
10) ความขัดแย้ ง (Conflict)
การสร้ างเรื่ องราวในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers:
Age of Ultron ซึง่ ตัวละครธอร์ ในภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องนัน้ มีความขัดแย้ งกับตัวร้ ายที่มีเจตนาไม่
ดีกบั โลกมนุษย์ ได้ แก่ โลกิ และอัลตรอน แต่ในความขัดแย้ งระหว่างเขากับโลกินนั ้ ไม่ได้ มีเจตนา
ร้ ายที่หมายถึงชีวิตเพราะถึงยังไงโลกิก็เป็ นน้ องชายบุญธรรมเขาอยูน่ ั ้นเอง
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11) การบรรลุเป้าหมายของตัวละคร (Dramatic Action)
ตัวละครธอร์ นั ้นในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger ตอนต้ นเรื่ องเขา
ตังใจจะใช้
้
แผนการของเขาเองในการจับตัวโลกิกลับแอสการ์ ด ธอร์ พาโลกิมาเกลี ้ยกล่อมที่หน้ าผา
ในป่ า ยังไม่ทนั ที่จะพูดอะไรกันมาก โทนี่ก็เข้ ามาซัดกับธอร์ และบอกว่าโลกิคืออาชญากร ต้ องจับ
ตัวกลับไปให้ ชิลด์ ธอร์ จะมาชิงตัวไปแบบนี ้ไม่ได้ ขณะที่โทนี่และธอร์ กําลังสู้กนั อยูน่ นั ้ สตีฟก็โผล่มา
อีกคน และทังสามคนก็
้
สงบศึกกันเมื่อรู้ วา่ อยูฝ่ ่ ายเดียวกัน ธอร์ จึงยอมร่ มมือกับทีมอเวนเจอร์ ก่อนที่
ทั ้งหมดจะจับโลกิกลับไปที่เฮลิแคเออร์
ในภาพยนตร์ Avengers : Age of Ultron นั ้นธอร์ ไว้ ใจชิลด์ให้ เก็บคฑา
โลกิไว้ แต่คฑาได้ หายไปจึงต้ องร่ วมมือกับทีมอเวนเจอร์ ภายใต้ การกํากับของหน่วยชีลล์เพื่อจะนํา
จะนําคฑาโลกิกลับแอสการ์ ด แต่สตีฟอยากรู้ว่า คฑานี ้มีความพิเศษอย่างไร จึงควบคุมจิตใจคนได้
โทนี่จงึ ใช้ จงั หวะนี ้ขอธอร์ วจิ ยั คฑาสามในคืนที่มีงานเลี ้ยง ขณะทุกคนในทีมอเวนเจอร์ สพยายามยก
โยเนียร์ ของธอร์ อัลตรอนก็ถือกําเนิดขึ ้น และเข้ าทําร้ ายทุกคนในทีม ก่อนที่จะชิงคฑาแล้ วหนีไป
ธอร์ บินตามไปก็ไม่ทัน ธอร์ จึงโมโหโทนี่มาก ที่แอบสร้ างอัลตรอนขึน้ มา แต่โทนี่ก็บอกว่า เค้ ายัง
ไม่ได้ สร้ างด้ วยซํ ้า แค่อินเตอเฟซเท่านัน้ แต่อลั ตรอนสังเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์ ขึ ้นมาได้ ด้วยตัวเอง
ในเหตุการณ์ที่ธอร์ โดนวานด้ าหลอนประสาท ธอร์ ก็เห็น HEL และฮัมดาลล์ รวมถึงเห็นวิชนั่ และ
อินฟิ นิตี ้สโตนสี่ชนิด ธอร์ จงึ ไปหาดร.เซลวิค เพื่อให้ พาไปที่วารี นิมิต สถานที่ศกั สิทธิ์ของเทพเจ้ าแห่ง
นอร์ ส เพราะธอร์ ต้องการให้ วิญญาณแห่งวารี เปิ ดเผยข้ อมูลที่ธอร์ เห็นว่ามันคืออะไรเมื่อธอร์ ได้ รับ
ข้ อมมูลอันมหาศาลจากวิญญาณแห่งวารี ธอร์ จึงรู้ ว่า นอกจากแทซเซอและอีเ ธอร์ ที่เป็ นอิน ฟิ
นิตี ้สโตนแล้ ว ก็ยงั มีออร์ ปแห่งโมแร็ คและคฑาโลกิด้วย ที่ซ่อนอินฟิ นิตี ้สโตนไว้ ภายใน ซึ่งอัญมณีที่
อยู่ในคฑาโลกิคือมายด์สโตน และตอนนี ้มันอยู่บนหน้ าผากวิชนั่ และวิชนั่ ก็คือผู้นําความหวังมาสู่
มวลมนุษยชาติ ธอร์ จึงรี บกลับมาที่ตึกอเวนเจอร์ ส และช่วยชาร์ ทพลังให้ วิชนั่ ให้ มีชีวิตขึ ้นมา และ
วิชั่นก็ยกฆ้ อนโยเนียร์ ของธอร์ ได้ ซึ่งทําให้ ทุกคนในทีมอเวนเจอร์ สอึ ้งกันเลยทีเดียว เมื่อเสร็ จศึก
กับอัลตรอน ธอร์ จึงขอตัวเพื่อน ๆ ในทีมกลับแอสการ์ ด เพราะธอร์ ร้ ู ว่า การที่อินฟิ นิตี ้สโตน ขุมพลัง
แห่งจักรวาลนันปรากฎขึ
้
้นถึงสี่ชนิดในเวลาใกล้ ๆ กันอย่างนี ้ ต้ องมีผ้ อู ยู่เบื ้องหลังแน่นอน ซึง่ ธอร์
อยูโ่ ลกมนุษย์คงไม่ร้ ู ธอร์ จงึ ออกจากอเวนเจอร์ ชวั่ คราว และกลับแอสการ์ ด
4.2.3.3 การเปลี่ยนแปลงของตัวละคร (Change)
การเปลี่ ย นแปลงของตั ว ละครธอร์ นั น้ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงด้ า นการพัฒ นา
ความสัมพันธ์ต่อตัวละครต่าง ๆ และสังคมในเรื่ องและเรื่ องนิสยั ใจรอนบุ่มบ่าม ทําอะไรไม่ชอบคิด
โดยในแรกเริ่ มนัน้ ธอร์ นัน้ ชอบที่ จะอยู่คนเดี ยว ทํ างานคนเดี ยว เมื่ อเรื่ องราวผ่านไปเขาเปิ ดใจ
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ยอมรั บคนอื่นๆในที มอเววนเจอร์ มากขึขึน้ ยอมรั บฟั งคําสั่งจากกกัปตันอเมริ กา
ก และยอมทํทํางานใน
รูปแบบทีมเวิวิร์คในที่สดุ
4.2.3.4 รูรปลักษณ์ของงตัวละคร (Chharacter’s Shape
S
& Apppearance)

ภาพที่ 4.23 ตัวละครธอร์
ในด้ านรู ปลักษณ์ ของธธอร์ นนั ้ ถูกอออกแบบให้ สวมชุดเหมือนกกับเสื ้อเกราะะโรมันยุค
โบราณเพราะะเป็ นตัวละครที่สร้ างมาจาากธอร์ เทพเจ้จ้ าสายฟ้าของงตํานานเทพปปกรณัมนอร์ สีที่ใช้ คือ
สีแดง และเททา แสดงออกกให้ เห็นถึง พลัง ความคล่องแคล่ว ควาามกล้ าหาญ ความอันตราาย ความ
แข็งแกร่ ง คววามโกรธ ควาามมุ่งมัน่ ควาามต้ องการ ธอร์
ธ มีพละกําลัลง ความแข็งแกร่
ง งระดับเทพเจ้ า มี
ความเป็ นผู้นํนําสูง มีพลังใจจที่กล้ าหาญเเเละหยิง่ ทะนนงในศักดิ์ศรี ความเป็
ค
นเทพพเจ้ าของตน
4.2.3.4 คความเป็ นเออกลั ก ษณ์ ส่ส ว นตั ว ของงมาร์ เวลสตตู ดิ โ อ (Chaaracter’s
O
Originality) และการคั
แ
ดเลือกนักแสดง
คนที่มารับบทบาทตั
บ
วละครนั ้นคือ คริ
ค ส เฮมส์เวิร์ ธ (Chris Heemsworth) เขาเกิดใน
เมลเบิร์นประะเทศออสเตรรเลีย วันที่ 11 สิงหาคม 19983 เขาแสดงในฮอลลีว้ ดู เป็ นครัง้ แรกในนบทบาท
George Kirk ใน Star Trek (20009) จากนันต่
้ ต่อมาในปี 2010 รับบท Kaale เรื่ อง A Perfect
W
และรับบบทบาท
Getaway และเรื่ องอื่น ๆ อีกเช่น Cash,Red Dawwn,The Cabin in the Woods
พระเอกที่โด่งดั
ง งในเรื่ อง Thor,
T The Avvengers และะ Rush ดีกรี ความเซ็
ค
กซี่ของงพี่คริ สได้ รับการการั
ก
น
ตีโดยนิตยสาาร People ที่ยกรางวั
ย
ลหนุมเซ็
ม่ กซี่ที่สดุ ประจํ
ป าปี 20144 คริ สเป็ นเจ้ าของหุ
า
่นสูงใหหญ่ กํายํา
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แข็งแรง ด้ วยความสู
ย
งราวรู ปปั น้ 191 ซม. และกล้ล้ ามเนือ้ สุดสตรอง เขาจึงเหมาะกับบททเทพเจ้ า
สายฟ้า ฮีโร่ รางใหญ่
ร่
ผ้ พู ร้ อมช่
อ วยเหลือมนุ
ม ษยชาติและปกป
ล ้ องดวงงดาวของตัวเองจากภั
เ
ยอันตราย
น
4.2.4 ฮัลค์ / ดรร.บรู ซ แบนเนอร์ (The Hulk / Dr. Bruce
B Banneer)

ภาพที่ 4.24 ตัวละครฮัลค์
ล
ดร. โรเบิร์ต บรู ซ แบนเนอร์ นันกวิทยาศาสสตร์ ที่ทําการททดลองเกี่ยวกับรังสีแกมมมา แต่ใน
ระหว่างการททดลอง เกิดออุบตั ิเหตุขึ ้นทําให้ เขากลายยร่ างเป็ นสัตว์วประหลาดตัตัวใหญ่ยกั ษ์ รร่ างกายสี
เขียว มีพละกกําลังมหาศาลลหรื ออีกชื่อหนึ
ห ง่ คือ ฮัลค์
4.2.4.1 ลักษณะตัวละะคร (Characcter’s Archettype)
ดร. โรเบิร์ต บรูซ แบนเนนอร์ ในภาพยยนตร์ Marveel The Avennger และ Avvengers:
Age of Ultronซึง่ ตัวละะครฮัลค์ในภาาพยนตร์ ทงส
ั ้ องเรื่ องมีลกั ษณะของ
ษ
Heero Archetyype และ
Shadow Arcchetype ในคคนๆเดียว มีคาแรคเตอร์ ที่กล้
ก าหาญ ต่อสู้กบั สิง่ เลวร้ าย
า อีกทังยั
้ งตัวละครที่
มีความสับสนทัง้ ในตัวเอองและเหตุการณ์
า ต่าง ๆ เพราคาแรรคเตอร์ นึงในนร่ าง ในทางลบ และ
น นเอาไว้ ไม่แสดงด้ านนีออกมา
้อ
เป็ นด้ านมืดที่ ดร.บบรู ซ ไม่ต้องการจะรับรู้วา่ มีสิ่งนี ้อยู่
พยายามซ่อนมั
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ล
ภาพที่ 4.25 ตัวละครฮัลค์
เ การร์
ฉากกนี เ้ ป็ นการแ สดงให้ เห็ น ชัด เจนถึงลักษณะทัง้ สองงที่ ปรากฏในนตัวละครนี ้ เหตุ
ข้ างต้ นคือตออนต้ นเรื่ อง Marvel’s
M
Thee Avenger ที่แบนเนอร์ ผนตั
นั วไปเป็ นหมอที่อินเดีย และไม่ได้
กลายร่ างมาาเป็ นปี แล้ ว เขขาถูกร้ องขอจจากนาตาชาา โรมานอฟใหห้ ช่วยตามหาาเทสเซอแร็ คคให้ หน่วย
ชิลด์ การกระะทําของเขาคืคือโมโหที่นาตาชาโกหกเขขาเรื่ องที่มาตตามหาเขาคนนเดียวทําให้ เขาแสดง
ออกมาเหมือนคนสองบุ
อ
คลิกและพร้ อมจะกลายร่
ม
งเป็ป็ นฮัลค์ถ้าเข้ าโมโห
4.2.4.2 เรื่ื องราวของตัตัวละคร (Chaaracter’s Stoory)
11) ชื่อ
โโรเบิร์ต บรู ซ แบนเนอร์ สมมญานามอื่น บรู ซ แบนเนนอร์ (ฮัลค์) เพพศ : ชาย
อายุ : 44 ปี วัวนเกิด 18 ธันวาคม
น
19699
22) ลักษณะททางกายภาพ (Physical Tyype)
พพลังหลัก ๆ ของฮัลค์ก็คือพละกํ
พ าลังที่ไม่มมีที่สิ ้นสุด ฮัลค์มีพละกําลัลงเริ่ มต้ น
ในการยกสิ่งของอยู
ข
่ที่ 1000 ตัน และเพิมขึ
ม่ ้นเรื่ อย ๆ ตามความโก
ต
รธ เช่นในตอนที่เห็นเบ็ตตี ้ตกอยู่ใน
อันตราย ฮัลค์สามารถฆ่าคนธรรมดา
า
า ๆ ได้ อย่ยางง่ายดาย สามารถเอาาชนะอะบอมิมิเนชั่นที่มี
พละกําลังพออ ๆ กันได้ สามารถเออานะธอร์ ได้ ในการต่
ใ
อสู้และอั
ล ดโลกิให้ นอนลงไปพื
น
นได้
้น อย่าง
ง่ายดาย
ผิวภาพยนตร์ ของฮั
ข ลค์นั ้นแแข็งแกร่ งมากก ถึงขนาดโดนนกระสุนเพชรรเข้ าไป ก็
ก
จึงทํ
ง าให้ เขามีชีชีวิตอยู่ได้
ไม่ยงั ไม่มีรอยยแผล ร่ างกาายของเขาสามารถปรับตัววให้ เข้ ากับทุกสภาวะได้
ภายใต้ ความมหนาวเหน็บ บนอวกาศ หรื
ห อแม้ แต่ในตตอนที่อณ
ุ หภูภูมิสงู สุด ๆ ขนาดโดนค้
ข
อนของธอร์
น
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เสยคางไปเต็ม ๆ ก็ยงั สร้ างความเสียหายได้ เพียงเล็กน้ อยเท่านั ้น ความทนทานของเขาขึ ้นอยู่กบั
ความโกรธด้ วย ไอรอนแมนเคยใช้ จงั หวะที่ฮลั ค์กําลังสงบสติอารมณ์ ต่อยฮัลค์จนหมดสติ
มีความว่องไวเหนือมนุษย์ ถึงแม้ จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ แต่เขาเคลื่อนไหวได้
รวดเร็ วกว่าศัตรู ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาเสียอีก แต่เขาก็พลาดท่าให้ กบั ศตรู ที่มีการตอบสนองและ
ความคล่องตัวเป็ นครัง้ คราว การรักษาตัวของฮัลค์นั ้นรวดเร็ วมาก ถึงแม้ จะโดนพวกชิทอรี่ จํานวน
มหาศาลรุ มยิง แต่บาดแผลของเขาก็หายภายในเวลาสัน้ ๆ หรื อในร่างของแบนเนอร์ เอง ในตอนที่
เขายิงกระสุนกรอกปากตัวเอง ส่งผลให้ แปลงร่างเป็ นฮัลค์อย่างรวดเร็ วและถุยกระสุนออกมา
ลักษณะนิสยั (Personality)
ดร. บรูซ แบนเนอร์ นั ้นเป็ นคนประเภทรักษากฎเกณฑ์ เก็บตัว เป็ นตัวของ
ตัวเองสูง ส่วนใหญ่ จะมีความสามารถด้ านวิทยาศาสตร์ ในทางกลับกันในร่ างของฮัลค์นัน้ ฮัลค์
เป็ นคนประเภทระตือรื อร้ น อีกทั ้งเป็ นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ ทําอะไรโดยไม่ไตร่ ตรอง และ
ชอบความท้ าทาย นิสยั ใจร้ อน วูว่ าม บุม่ บ่าม มุทะลุ ทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้ าคิดหลังเท่าไหร่ ดุเดือด
เลือดพล่าน ฮัลค์เป็ นคนอารณ์ ปรวนแปร เขาคาดเดาไม่ได้ เป็ นคนที่ต่างออกไป มีอารมณ์ ขัน มี
ความสามารถในการสื่อสาร แต่เขาก็โกรธง่ายและอันตรายอย่างเหลือเชื่ อด้ วย เหมือนสัตว์ป่า
ความโกรธขึ ้นของเขาให้ ความรู้ สึกว่าเป็ นของจริ งและปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ก็มีความ
้ งรักเพื่อน รักพวกพ้ องมาก ๆ
เป็ นมนุษย์ อีกทังยั
3) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background)
แบนเนอร์ ถกู กองทัพสหรัฐคัดเลือกให้ ไปทดลองเพื่อสร้ างซูเปอร์ โซลเดอร์
เซรั่ มชนิดเดียวกับของกัปตันอเมริ กาขึน้ มาใหม่ภายใต้ การดูแลของนายพลรอสส์ พ่อของเบ็ตตี ้
แบนเนอร์ เชื่อว่ารังสีแกมมาเป็ นกุญแจไขความลับของการทดลองนี ้ แบนเนอร์ ตดั สินใจทดสอบรังสี
กับตัวเอง แต่ผลมันไม่ได้ ออกมาดีอย่างที่คิด ด้ วยปริ มาณของรั งสีแกมมาจํานวนมาก ส่งผลให้
แบนเนอร์ กลายร่ างเป็ นสัตว์ประหลาดแห่งโทสะหรื อฮัลค์ เขากลายเป็ นฮัลค์แค่ชั่วคราวก่อนจะ
กลับร่ างเดิม ถ้ ามีอารมณ์โกรธรุ นแรง แบนเนอร์ จะกลายร่ างเป็ นฮัลค์อีกเรื่ อย ๆ เมื่อมหัตภัยที่กําลัง
จะเกิ ด ขึ น้ บนโลก ต้ องการความเชี่ ย วชาญทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องดร.แบนเนอร์ นิ ค ฟิ วรี่
ผู้อํานวยการหน่วย S.H.I.E.L.D. จึงชวนเขามาร่ วมทีม โดยรู้ ดีว่าเดอะ ฮัลค์, พลังอันน่าอัศจรรย์
ของดร.แบนเนอร์ จะเป็ นผลดีตอ่ ทีมอเวนเจอร์ ส
4) มุมมองหรื อความเชื่อของตัวละคร (Character’s Point of View)
ตัวละคร ดร.บรู ซ แบนเนอร์ หรื อฮัลค์ นัน้ มุมมองหรื อความเชื่อของตัว
ละคร คือเขาไม่ต้องการสร้ างความเดือดร้ อนให้ ผ้ คู น เขาไม่ต้องการทําให้ ใครบาดเจ็บ ที่สําคัญเขา
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ไม่อยากให้ ใครอาจจะต้ องมาเสียชีวิตเพราะเขา บรูซเคยถึงขนาดตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการจะเอา
ปื นยิงกรอกปากตัวเอง แต่อีกร่ างนึงของเขาที่เป็ นฮัล์คก็คายลูกกระสุนออกมาจากปาก การฆ่าตัว
ตายของเขาจึงไม่สําเร็ จ
5) ทัศนคติของตัวละคร (Character's Attitude)
หลังจากประสบอุบัติเหตุในการทดลองรั งสีแกมม่า ดร.บรู ซ แบนเนอร์
นักวิท ยาศาสตร์ ผ้ ูอ่อนโยน (มาร์ ค รั ฟฟาโร่ ) ก็ พบว่าร่ างกายของเขามี อาการแปลกประหลาด
เกิดขึ ้น เมื่อเวลาที่เขาโกรธหรื อถูกยัว่ โมโห เขาจะกลายร่ างเป็ นอสูรกายยักษ์ ตวั สีเขียวที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ในนาม เดอะ ฮัลค์ เช่นเดียวกันกับมุมมองหรื อความเชื่อของตัวละคร เพื่อป้องกันการ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ ้นจากนํ ้ามือเดอะ ฮัลค์ ดร.แบนเนอร์ เลือกที่จะใช้ ชีวิตอยูใ่ นสถานที่ห่างไกลและ
เงียบสงบ เพื่อทํางานรักษาคนป่ วยและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในขณะที่ต้องคอยหลีกเลี่ยงกลุ่มคนที่
หวังจะใช้ ประโยชน์จากการกลายร่างเป็ นอสูรกายยักษ์ ของเขา
6) อาชีพ (Occupation)
บรูซเป็ นนักวิทยาศศาสตร์ อจั ฉริ ยะ เขาเชี่ยวชาญด้ านไบโอเคมี, นิวเคลียร์
ฟิ สิกส์ และที่ถนัดที่สุดคือรังสีแกมมา โทนี่ สตาร์ คยกย่องในความฉลาดของบรู ซ ในตอนที่ทัง้ คู่
โปรแกรมวิชนั่ โทนี่ถึงกับบอกว่า บรูซเชี่ยวชาญด้ านไบโอออร์ แกนิคอย่างมาก นอกจากนี ้บรู ซยังมี
ความรู้านวิศวะ และคอมพิวเตอร์ ด้วย
7) สถานภาพ (Marital Status)
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ภาพที่ 4.26 บทสนทนารระหว่างบรูซ แบนเนอร์ กบนาตาชา
บั
โรมมานอฟ
"ทําไมนางฟ้
ไ
าอย่างคุ
า ณถึงต้ องมารั
ง บหน้ าที่ในรู
ใ หนูแบบเนีนี่ย?"
"เป็ นเหยื
น ่อชายใจร้ าย"
"ชอบบแพ้ ทางชายใจมารสินะ"
"เขาไม่มารขนาดดนัน้ ขี ้โมโหร้ าย
า แต่ลึก ๆ อ่อนโยนมาาก ที่จริ งเขาไม่เหมือนใครเลยที่เคย
รู้ จกั สหายรอบ ๆ ตัวมีแต่นันกั สู้ แต่ว่าชายยคนนี ้มาแปลลก เขาพยายยามหลบเลี่ยงการต่
ง อสู้
จ
ตลออดเพราะรู้ว่าจะชนะ"
บบทสนทนาระหว่างบรูซ แบบนเนอร์ กบั นาาตาชา โรมานนอฟ ขณะฉลลองปาร์ ตี ้
ที่ทําลายพวกกไฮดร้ าและชิชิงคฑาโลกิกลั
ก บมาได้ แบบนเนอร์ ได้ พดคุ
ดู ยกับนาตาาชา และรู้ ตวั ว่าเขาทั ้ง
สองเริ่ มมีควาามรู้ สกึ ดี ๆ ต่อกัน สตีฟ โรเจอร์ บอกแแบนเนอร์ ไม่ให้ ปล่อยโอกาาสดี ๆ ในชีวิวติ ผ่านไป
สตีฟยืนกรานนว่าเวลานาตตาชาอยู่กบั แบนเนอร์
แ
เธออทํามากกว่าหยอกเล่
า
นต่างจากเวลาออยู่กับคน
อื่น ๆ
88) ความต้ องการของตั
ง
วละคร
ล (Dramaatic Need)
ที ม อเวนเจอ ร์ นั น้ มี ค วามมต้ อ งการแตตกต่ า งกั น ไปปในรายละเเอี ย ด ใน
ั ้้ง
่ องนันมี
น้ จดุ ร่ วมในกการปกป้องโลลก และขจัดสิ่งชัว่ ร้ ายต่าง ๆ ในหมดไไป แต่ตวั
ภาพยนตร์ ทงสองเรื
ละครฮัลค์นนความต้
ั ้น
องกาารของเขาอาจแตกต่างออกไปในแง่เขาาไม่ต้องการสร้ างความเดือดร้
อ อนให้
ผู้คน เขาไม่ต้ต้องการทําให้ ใครบาดเจ็บเพราะอี
เ
กร่างนนึงของเขา
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9) ความขัดแย้ ง (Conflict)
เรื่ องราวในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers: Age of
Ultron ซึ่งตัวละครฮัลค์ ในภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องนั ้นมีความขัดแย้ งหลักๆคือ ความขัดแย้ งกับตัว
ร้ ายที่มีเจตนาไม่ดีกบั โลกมนุษย์ ได้ แก่ โลกิ (Marvel’s The Avenger) และอัลตรอน (Avengers:
Age of Ultron) ความขัดแย้ งนี ้เกิดจากตัวละครทัง้ สองนั ้นต้ องการทําลายโลกใบนี ้ ต่างกันแค่
วิธีการ จึงทําให้ ตวั ละครฮัลค์ที่มีลกั ษณะของ Hero Archetype ของตัวละครถูกมองว่าเป็ นตัวแทน
ของโลกใบนี ้ ในการต่อสู้เพื่อปกป้องสันติภาพจากตัวละครร้ ายที่ม่งุ หวังจะทําลายสันติภาพด้ วย
การทําลายล้ างโลกใบนี ้ เช่นเดียวกับตัวละครอื่น ๆ ในกลุ่มอเวนเจอร์ ในส่วนของอีกลักษณะหนึ่ง
คือ Shadow Archetype ที่ทําให้ ฮลั ค์แตกต่างออกมาเพราะเขาเหมือนดาบสองคมเพราะเมื่อไหร่ ก็
ตามเมื่อเวลาที่เขาโกรธหรื อถูกยัว่ โมโห เขาจะกลายร่ างเป็ นอสูรกายยักษ์ ตวั สีเขียวที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ของมาร์ เวลยังคงบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่ องจิตใจของยอดมนุษย์
นัน่ เอง แม้ จะมีพลังและความสามารถพิเศษอันตระการตา แต่เนื ้อแท้ แล้ ว อเวนเจอร์ ทกุ คนต่างก็มี
พื ้นฐานมาจากมนุษย์ที่คิดได้ และเจ็บเป็ น จึงไม่ใช่เรื่ องแปลก หากพวกเขาจะมีเหตุผลส่วนตัวใน
การตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่พวกเขาคิดว่าถูก แม้ มนั จะต้ องไปขัดแย้ งกับคนอื่น ๆ ก็ตามที
10) การบรรลุเป้าหมายของตัวละคร (Dramatic Action)
ตัวละดร.บรู ซ แบนเนอร์ หรื อฮัลค์ นัน้ มีวิธีแก้ ปัญหาแตกต่างกัน ในร่ าง
ของ ดร.บรูซ แบนเนอร์ นัน้ เค้ ามักใช้ สมองในการแก้ ปัญหา ในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger
้ เป้าหมายในการขัดขวางการทําลายล้ างโลกจากทังโลกิ
้ และอันตรอน
นั ้น ดร.บรู ซ แบนเนอร์ นันมี
เขามี เ ป้าหมายที่ จะใช้ ค วามสามารถด้ านวิ ทยาศาสตร์ ที่เ ขาเชี่ ยวชาญแกะรอยแทซเซอแร็ ค ที่
หายไปเพราะโลกิมาช่วงชิงไปจากชิลด์ ซึ่งแทซเซอแร็ คนั ้นปล่อยรังสีแกมม่าอ่อน ๆ ออกมา
ตลอดเวลา ในโลกนี ้มีเพียงผู้เดียวที่เชี่ยวชาญรังสีแกมม่าที่สดุ นัน่ คือ ดร.บรู ซ แบนเนอร์ แต่เมื่อ
เวลาที่เขาโมโหและกลายร่ างเป็ นฮัลค์เขาใช้ พละกําลังอันมหาศาลของเขาจัดการอัดทัพชิทอรี่ ให้
แหลก ฮัล์คตามอัดชิทอรี่ จนกระทัง่ ฮัล์คเห็นโลกิ ฮัล์คจึงโจมตีโลกิจนหมดสภาพไป
ในภาพยนตร์ Avengers : Age of Ultron นั ้น ดร.บรูซ แบนเนอร์ หรื อฮัลค์
เกิดคลุ้มคลัง่ กลายเป็ นฮัล์ค และถล่มเมืองหลวงประเทศอาฟริ กาใต้ คือเมืองโยฮันเนสเบิร์กจนย่อย
ยับ กระทัง่ สื่อเริ่ มรายงานข่าว ทีมอเวนเจอร์ ก็บกุ โซโคเวียอีกครัง้ บรูซไปช่วยแนท และแนทก็ผลักบ
รู ซตกหน้ าผา เพื่อให้ บรูซแปลงร่ างเป็ นฮัล์คไปช่วยเพื่อน ๆ ในทีมสู้กบั อัลตรอน เหตุการณ์ ในครัง้
นั ้นนานาประเทศต่างก็ออกมาเรี ยกร้ องให้ พวกเขารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นในแต่ละภูมิภาค ทําให้
มีนโยบายสร้ างระบบการจัดระเบียบกองกําลังซูเปอร์ ฮีโร่ ขึ ้นมาเพื่อให้ การกระทําของพวกเขาอยู่ใน
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สายตาของรัรัฐบาล นัน่ ทําให้
า เกิดความมขัดแย้ งระหวว่างคนในทีมเกิดขึ ้น เมื่อทุทกอย่างจบลง ฮัล์คซึ่ง
อยู่บนควินเจ็จ็ตเพียงคนเดีดียว ก็ปิดระบบบการสื่อสารรทุกอย่าง แลละลอยลําควินเจ็
น ตออกห่างจากโลก
ง
ไปเรื่ อยๆ โดยที่ฮลั ์คถอดระบบติดตามมเครื่ องทิ ้งไปป ณ ตอนนี ้ก็ยัยงไม่มีใครรู้ ว่วา บรู ซ แบนเนอร์ หรื อ
ฮัล์คหายไปไไหน
111) การเปลี่ยนแปลงของ
ย
ตัวละคร (Chhange)
กการเปลี่ ย นแแปลงตั ว ละะครดร.บรู ซ แบนเนอร์ หรื อฮั ล ค์ นัน น้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงงไปบ้ างจากต้ต้ นจนจบ โดยยในตอนแรกเริ่ มนันเขาอยู
ยู่อย่างโดดเดี่ยว ตัวเขาเองงก็ไม่เปิ ด
้
ใจที่รับใครเข้ข้ ามาในชีวิตดังจะเห็นได้ จากในช่
า วงแรกกที่หน่วยชีลล์์ไปติดต่อให้ เข้ ามาช่วยตามหาแทซ
เซอแร็ ค ดร.บบรูซ แบนเนอร์ นันพู
้ ดน้ อยและดู
ย
เหมือนไม่
น คอ่ ยอยากกมาร่วมทีมมากนั
ม ก แต่เมื่อเจอ
อ โทรี่
สตาร์ ค โทนีนและบรู
่
ซนันนคุ
้ ยกันถูกคออ เพราะทัง้ คู่คื ออัจฉริ ยะเเหมือนกัน คุยภาษาวิทยาศาสตร์
ย
ค ว่ ไปไม่เข้ าใจเหมื
า
อนกัน เรื่ องราวผ่านไปเขาก็
า
พร้ อมที
อ ่เปิ ดใจยอมรับคน
เหมือนกัน เข้ข้ าใจในสิ่งที่คนทั
อื่นในทีมอเวนเจอร์ มากขึ ้น
4.2.4.3 รูรปลักษณ์ของงตัวละคร (Chharacter’s Shape
S
& Apppearance)

ล
ภาพที่ 4.27 ตัวละครฮัลค์
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ในด้ านรู ปลักษณ์ ของฮัลค์นัน้ ถูกออกแบบให้ มีพละกําลังที่ไม่มีที่สิ ้นสุด ฮัลค์ มี
พละกํ า ลัง เริ่ ม ต้ น ในการยกสิ่ ง ของอยู่ที่ 100 ตัน และเพิ่ม ขึ น้ เรื่ อ ยๆตามความโกรธ สี ข องผิ ว
ภาพยนตร์ คือสีเขี ยว ให้ ความรู้ สึกถึงการเติบโต ความอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี และความ
ทนทาน ซึ่งจุดเด่นตัวละครคือในเวลาปกติเป็ นดร.แบนเนอร์ แต่พอโกรธมาก ๆ ก็จะกลายร่ างเป็ น
อสุรกายฮัลค์ เนื ้อเรื่ องกล่าวถึงนักฟิ สิกส์ชื่อ ดร. บรู ซ แบนเนอร์ ที่ประสบอุบตั ิเหตุจากการทดลอง
จนถูกรังสีแกมมา และเกิดความผิดปกติกบั ร่ างกาย กลายร่ างเป็ นมนุษย์ตัวสีเขียวที่มีพละกําลัง
มหาศาล แต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
4.2.4.4 ความเป็ นเอกลั ก ษณ์ ส่ ว นตั ว ของมาร์ เวลสตู ดิ โ อ (Character’s
Originality) และการคัดเลือกนักแสดง
ในส่ว นของความเป็ นเอกลัก ษณ์ ส่ ว นตัว ของมาร์ เ วลสตูดิ โ อ และการคัด เลื อ ก
นักแสดงนัน้ มาร์ ค รั ฟฟาโล คื อหนึ่งในนักแสดงชายยอดนิ ยมคนหนึ่งของวงการฮอลลีว้ ูด เขา
เริ่ มต้ นอาชีพในวงการละคร และได้ รับรางวัล Lucille Award สาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมจาก
เรื่ อง This is Our Youth ขณะที่ในวงการภาพยนตร์ นั ้น รัฟฟาโล่ โด่งดังจาก You Can Count on
Me ในปี 2000 ซึ่งทําให้ ได้ รับรางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ มอน ทรี อลั
และรางวัลดาวรุ่ งยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ แห่ง ลอส แองเจลิส เขาขึ ้นชื่อว่าเป็ น
นักแสดงที่เข้ าถึงบทบาทได้ ในภาพยนตร์ ทกุ แนว ถึงกระนัน้ เขาเคยให้ สมั ภาษณ์ว่ารู้ สึกหวัน่ ใจกับ
การก้ าวสู่ขอบเขตการแสดงใหม่ แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธถึงความตื่นเต้ นและความกระตือรื อร้ น
ที่มีต่อโปรเจกต์ "The Avengers" ได้ โดยกล่าวว่า
"ผมได้ เห็นมาร์ เวลทํากับ Iron Man และกับ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ที่เป็ นนักแสดงที่
เก่งกาจอย่างมาก ผมเห็นสิ่งที่โรเบิร์ตทํากับบทของเขา เขาได้ ปรับโฉมหน้ าของภาพยนตร์
้ ด้วยสไตล์
แนวนี ้อีกครัง้ และมันทําให้ ผมก็ร้ ูสกึ เหมือนว่า ผมก็สามารถเข้ ากับโลกใบนันได้
การแสดงของผมเหมือนกัน” (Mark Ruffalo, 2014)
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4.2.5 โลกิ (Lokki)

ภาพที่ 4.28 ตัวละครโลกิกิ
ย ่ เทพแห่งการหลอกลวงและการโกหก (God of Mischief)
M
เขาาเป็ นน้ อง
‘โลกิกิ’ บุตรแห่งลุยวี
บุญธรรมของง ‘ธอร์ ’ เทพเจ้จ้ าแห่งสายฟ้าจากตํ
า
านานนเทพนิยายนออร์ สที่ถกู Marrvel Comics จับมายํา
เป็ นการ์ ตนู ซูเปอร์ ฮีโร่ในซีรีี ส์ Thor
4.2.5.1 ลักษณะตัวละะคร (Characcter’s Archettype)
ตัวละคร โลกิ ในภาพยยนตร์ Marveel The Aveenger ซึ่งตัวละครนี
ว
้มีลกั ษษณะของ
Shadow Arcchetype และะ Trickster Archetype
A
ในนคน ๆ เดียว โดยแสดงให้ เห็นได้ จากกาารกระทํา
และวิธีการขอองเขาที่ใช้ เล่ห์หเหลี่ยมเพื่อให้
ใ บรรลุวตั ถุประสงค์
ป
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ภาพที่ 4.29 ตัวละครโลกิกิ
ฉากนี เ้ ป็ นการแสดงให
น
ห้ เห็นชัดเจนนถึงลักษณะททัง้ สองที่ปราากฏในตัวละครนี ้ การ
กระทําของโลลกิคือความพพยายามที่จะใใช้ มายาหลอก จนธอร์ โดนนขังซะเอง แลละโลกิก็สงั หาารโคลสัน
ต่อหน้ าธอร์ ทําให้ ธอร์ เสียใจมาก
ย
ก่อนที
น ่โลกิจะปล่ล่อยกรงขังธออร่ วงลงสู่พื ้น จากเหตุ
จ
การณ
ณ์ ข้างต้ น
นั ้นแสดงให้ เห็หนโลกิใช้ ควาามใจดีของธออร์ เพื่อหลอกใใช้ เขา
4.2.5.2 เรื่ องราวของตัวละคร (Chharacter’s Sttory)
1) ชื่อ (Nam
me)
LOKI (โลกิกิ) ก็คือ เทพอองศ์หนึ่งจากตตํานานเทพททางยุโรปเหนือ (Norse
Mythology) ซึง่ LOKI นัั ้นเป็
้น น เทพที่เกิ
เ ดจาก “ยักษ์ษ” กับ “เทพ”” โดยมีศกั ดิ์เป็ปนหลานชายยของเทพ
น
าที่มีตําแหน่งสูงที่สุสดุ ของยุโรปเหหนือ LOKI นั ้้นมีฉายาว่าเป็ป็ นเทพแห่งไฟฟ
Odin ซึง่ เป็ นเทพเจ้
2) ลักษณะะทางกายภาพพ (Physical Type)
T
พลังของโลกิกินั ้น ด้ วยเผ่าพันธุ์แอสการ์ร์ เดี ้ยนนั ้นมีสายเลื
ส อดนักรบอยู
ร ่เต็ม
ตัว ธอร์ จึงเพีพียรฝึ กฝนแต่การต่
ก อสู้ ก่อนจะได้
น รับโยเเนียร์ จากโอดิน และได้ พลังสายฟ้าจากกโอดินมา
ด้ วย ต่างจากกโลกิ ที่ไม่ค่อยสนใจฝึ
อ
กฝนการสู้รบเท่าใดนัก ราชินีนีฟลิกก้ าจึงสอนเวทย์
ส
มนตตร์ ให้ โลกิ
แทน โลกิจึงเรีเ ี ยนรู้ คาถาเววทย์มากมายยจากมารดา และทําให้ โลกิิรักและสนิทสนมกั
ท
บราชินีฟลิกก้ า
มากที่สดุ โลกิกิจงึ เติบโตขึนมาเป็
้น นจอมเเวทย์ผ้ เู ก่งกาจคนนึงเลยทีเดียว
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3) ลักษณะนิสยั (Personality)
ความร้ ายของโลกิมีพื ้นฐานจาก ‘ปกรณัมนอร์ ส’ ตัวเขามี ลักษณะเป็ น
เทพเจ้ าแห่งการโกหกหลอกลวง เชี่ยวชาญเรื่ องเล่ห์กล ตรงข้ ามกับ ‘ธอร์ ’ ที่มีลกั ษณะเป็ นวีรบุรุษ
นักรบ บ้ าพลัง ตรงไปตรงมา ทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้ าคิดหลัง ขณะที่โลกิจะนิ่งเงียบ ใช้ คําพูดในการ
หว่านล้ อม ดูลึกลับเสียจนไม่ร้ ู ว่าวางแผนอะไรอยู่กันแน่ ประเด็นสําคัญที่ทําให้ โลกิกลายเป็ นตัว
ร้ ายคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพี่ชายและพ่อ โลกิต้องการให้ ‘โอดิน’ ผู้เป็ นพ่อเห็นคุณค่าของ
ตัวเขา เพราะในสายตาโลกิ พ่อสนใจและภูมิใจแต่ธอร์ เท่านั ้น โลกิจึงรู้ สกึ ต้ อยตํ่า คิดว่าตนเองด้ อย
กว่าพี่ชายมาเสมอ
4) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background)
‘โลกิ’ บุตรแห่งลุยวี่ เทพแห่งการหลอกลวงและการโกหก (God of
Mischief) เขาเป็ นน้ องบุญธรรมของ ‘ธอร์ ’ เทพเจ้ าแห่งสายฟ้าจากตํานานเทพนิยายนอร์ สที่ ถูก
Marvel Comics จับมายําเป็ นการ์ ตนู ซูเปอร์ ฮีโร่ ในซีรีส์ Thor เมื่อมหาสงครามระหว่างเหล่าเทพ
แห่งแอสการ์ ดกับยักษ์ นํ ้าแข็งแห่งโยทันไฮม์อุบตั ิขึ ้น 'บอร์ ' ราชาแห่งแอสการ์ ด ได้ กรี ฑาทัพเข้ า
กวาดล้ างเหล่ายักษ์ นํา้ แข็ งถึงโยทัน ไฮม์ แต่ร ะหว่างที่ ร บกันอยู่นัน้ บอร์ ถูกแช่แ ข็ งและสาปให้
กลายเป็ นหิมะจนหายตัวไป 'โอดิน' บุตรของบอร์ จึงได้ ขึ ้นมาเป็ นราชาผู้นําทัพแอสการ์ ดเข้ ากวาด
ล้ างเหล่ายักษ์ นํ ้าแข็งรวมถึงสังหาร ‘ลุยวี่’ ผู้เป็ นราชาลงได้ หลังสงครามสงบลง โอดินได้ สํารวจโย
ทันไฮม์และเขาก็พบกับเด็กชายเผ่ายักษ์ นํ ้าแข็งคนหนึ่งที่มีรูปลักษณ์ ผิดแปลกไปจากยักษ์ นํ ้าแข็ง
ทัว่ ไปที่มีผิวสีนํ ้าเงินและร่างสูงใหญ่ เด็กคนนี ้มีร่างกายเท่ากับชาวแอสการ์ ด ผิวกายก็ไม่ใช่สีนํ ้าเงิน
โอดิน จึง เก็ บ มาเลี ย้ งเป็ นบุต รบุญ ธรรมและตัง้ ชื่ อ ให้ ว่า ‘โลกิ ’ แต่เ นื่ อ งจากโอดิ น มี ‘ธอร์ ’ เป็ น
บุตรชายอยู่แล้ ว โลกิจึงเหมือนตกอยู่ภายใต้ เงาของธอร์ เสมอมา เพราะธอร์ ทงแข็
ั ้ งแกร่ ง สง่างาม
น่าเกรงขาม ต่างจากโลกิที่ตวั เล็ก ร่ างกายอ้ อนแอ้ น อ่อนแอ โลกิจงึ อิจฉาธอร์ และเจ็บปวดอย่างยิ่ง
ที่ตัวเองเป็ นเพียงทายาทลําดับสอง โลกิเลยไม่อยู่นิ่ง คอยหาเรื่ องก่อกวนธอร์ และป่ วนเหล่าฮีโร่
เสมอ
5) มุมมองหรื อความเชื่อของตัวละคร (Character’s Point of View)
บทบาทของโลกิใน Marvel’s The Avengers นันนอกจากต้
้
องการจะ
เอาชนะโลกิ แ ล้ ว เขายัง เข้ า มาคุก คามโลกด้ ว ยความเชื่ อว่า มนุษย์ โ ดยธรรมชาติ แ ล้ วต้ องการ
ผู้ปกครอง
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ภาพที่ 4.30 ตัวละครโลกิกิ
ฉากที่โลกิบังคั
ง บให้ คุณตาที่เป็ นแค่ประชาชนธรรม
ร
มดาคุกเข่าลงยอมรั
ล
บ
ต ยอมศิ โรราบ
ร และพริิ บ ตาต่อมาคุณตาก็ไ ด้ รั บการคุ้มครอองกัป ตัน
อํ านาจของเเขา แต่คุณ ตาไม่
อเมริ กา
6) ทัศนคติของตั
ข วละคร (Character's Attitude)
ตัวละครธอรร์ นัน้ เขา ใช้ คํคําพูดในการหว่านล้ อ ม ดูดลึกลับเสียจนไม่
จ ร้ ู ว่า
วางแผนอะไรรอยูก่ นั แน่ประเด็
ร นสําคัญที่ทําให้ โลกิกลายเป็
ล นตัวร้ ายคื
า อ ความสสัมพันธ์ระหว่างเขากับ
พี่ชายและพ่อ โลกิต้องการให้ ‘โอดิน’ ผู้เป็ นพ่อเห็นคคุณค่าของตัวเขา
ว เพราะในนสายตาโลกิ พ่อสนใจ
และภูมิใจแตต่ธอร์ เท่านัน้ โลกิ
โ จงึ รู้สกึ ต้ อยตํ
อ ่า คิดว่าตนเองด้
ต
อยกว่าพี่ชายมาเสมอ
7) ความต้ องการของตั
อ
วละคร (Dram
matic Need)
แผนคือให้ ยอมที
อ มอเวนเจจอร์ จบั ไปที่ยานเหาะเฮลิแคเออร์
แ
และปปั่ นหัวทุก
คนในทีมอเววนเจอร์ ให้ แตกคอกัน ซึ่งสําคัญเลยคือ ให้ ดร.แบนเนอร์ กลายร่ างเป็ นฮัล์คแลละทําลาย
ยานเหาะซะ
8) ความขัดแย้
ด ง (Conflicct)
ความขัดแย้ งที
ง ่ตวั ละครโลลกิมีหลัก ๆ คือธอร์ เพราาะโลกิจึงเหมือนตกอยู่
ภายใต้ เงาขอองธอร์ เสมอมา เพราะธออร์ ทัง้ แข็งแกรร่ ง สง่างาม น่นาเกรงขาม ต่างจากโลกิกิที่ตัวเล็ก
ร่ างกายอ้ อนแอ้
น น อ่อนแออ โลกิจึงอิจฉาธอร์
ฉ
และเจ็จ็บปวดอย่างยิ่งที่ตวั เองเป็ป็ นเพียงทายาทลําดับ
สอง
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แ
ภาพที่ 4.31 บทสนทนารระหว่างโลกิและธอร์
จากเหตุการรณ์ ข้ างต้ นนััน้ โลกิ แ สดงอออกมาอย่างชั
ง ด เจนว่าป มขัด แย้ ง
ระหว่างเขาแและธอร์ นนม
ั ้ าจากความต้ต้ องการชดเชยปมในใจ เลลยแสดงออกมาในรู ปแบบบของการ
เอาชนะและททําลายโลกมนนุษย์ที่ธอร์ รักนั
ก น่ เอง
9) การบรรลลุเป้าหมายขอองตัวละคร (Dramatic Acction)
แม้ จะไม่มีพละกํ
ล าลังอย่างพี่ชายหรื อบรรดาฮี
บ
โร่ แตต่เขาก็ใช้ เวทมนตร์ (ที่
ไม่ค่อยจะร้ ายแรงนั
า
ก) แลละฝี ปากเจ้ าเล่ห์ในการโกกหกปลิ ้นปล้ อน
อ พูดจาโน้ มน้ าวหาประะโยชน์ ให้
ตัวเองอยู่เสมมอ เขาแสดงพฤติกรรมโหหดเหี ้ยมเพียงเพราะต้
ง
องการกําจัดธอร์ร์ ให้ ออกจากแแอสการ์ ด
และให้ ตวั เองงได้ สทิ ธิในกาารครองบัลลังก์
ง อย่างชอบธธรรม
ในภาพยนตรร์ Marvel’s The
T Avenger นันโลกิ
้ ก็เห็นขุมพลังแห่งจั
ง กรวาล
ม งแห่งจักรวาลนั
ร
้นก็คือ แทซเซอแร็ ค และมัน
ที่หายไปจากกคลังอาวุธโอดินมานานนับั พันปี ซึง่ ขุมพลั
อยู่ที่โปรเจค P.E.G.A.S.UU.S. ของหน่วย
ว S.H.I.E.LL.D. และลูกน้ องข้ างกายขของ Thanos ผู้ซึ่งเป็ น
ลอร์ ดมืดและะเจ้ าแห่งสงคครามของจักรวาลทั
ร
้งมวล ได้ ค้นพบโลกิกิเคว้ งคว้ างอยู่กลางอวกาาศ โลกิจึง
เสนอถึงทางเลือกให้ ดิอ๊อทเธอร์
อ
ไปยื่นข้
น อเสนอต่อรองกั
ร บลอร์ ดมืมดธานอส ว่าตนต้ องการรยึดครอง
โลก แลกกับการนํ
ก าแทซเซซอแร็ คซึง่ อยูทีท่ ี่โลกมามอบใให้ ธานอส โลลกิต้องการยึดโลกก็
ด เพราะธธอร์ นนรั
ั้ ก
โลกใบนี ้มาก โลกิแค่อยากกป่ วนธอร์ ก็แค่
แ นั ้น
10) การเปลีลี่ยนแปลงของงตัวละคร (CChange)
ในภาพยนตรร์ Marvel’s The Avengger นันโลกิ
้ เป็ นตัวละครทีที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงงใดๆ ตัง้ แต่ต้ต้นจนจบภาพพยนตร์ โดยเข้ ามีความต้ต้ องการเอาชนะธอร์ ตลออดจนการ
กระทําและคความเชื่อเหมือนเดิ
อ มตั ้งแต่ต้ตนจนจบ
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4.2.5.3 รูปลักษณ์ของตั
อ วละคร (CCharacter’s Shape
S
& Apppearance)

ภาพที่ 4.32 ตัวละครโลกิกิ
ณ์ ข องโลกิ นัน้ ถูก ออกแบบบให้ เ ป็ นตััว ละครร้ ายทีที่ ห น้ า ตาดี ชุช ด นัน้ ถูก
ในด้ด้ า นรู ป ลัก ษณ
ออกแบบให้ สวมชุ
ส ดเหมือนกั
น บเสื ้อเกราาะโรมันยุคโบราณเช่นเดียวกันกับธอร์ สีหลัก ๆ คือ สีดํา และ
สี ท อง ที่ ใ ห้ ความรู
ค ้ สึก ถึ งความเศร้
ง
าหหมอง พลัง ความชั่ว ร้ ายย ความตายย ความลึก ลับ ความ
หวาดกลัว ความซั
ค
บซ้ อน ความสับสนน ความขลาด ความอิจฉา
ฉ และ ความมหึงหวง เช่นนเดียวกับ
คาแรคเตอร์ ของตั
ข วละครนีนี ้ที่ไม่ได้ ร้ายโโดยเนื ้อแท้ แต่ตมีหลาย ๆ เหตุผลผลักดัดนให้ เขาเป็ นอย่
น างนัน้
หลัก ๆ คือริ ษยาธอร์ แต่ในขณะเดี
ใ
ยวกันก็ชื่นชม แและอยากเป็ นแบบธอร์
น
ที่มีแต่คนรัก ยินดี
น ต้อนรับ
ไม่เหมือนเขาาที่ดหู วั เดียวกกระเทียบลีบในสั
ใ งคม
4.2.5.4 ความเป็ นเเอกลั ก ษณ์ ส่ ว นตั ว ของงมาร์ เวลส ตู ดิ โ อ (Chaaracter’s
Originality) และการคัดเลืลือกนักแสดงง
เ ลสตัน (Tom Hiddlesston) เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์
น ค.ศ. 1981 (พ.ศ.
ทอม ฮิดเดิ
2524) เป็ นชาวเมืองลอนนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งมาพร้ อมกับส่สวนสูงถึง 1887 เซนติเมตรร โดยเขา
สนใจศาสตตร์ ด้ า นศิ ล ปะะการแสดงมมาตัง้ แต่ ยั ง เ ด็ ก ๆ ก่ อ นจจะมาเรี ย นจจบการแสดงงที่ Royal
Academy of Dramaatic Art ในนปี ค.ศ. 20005 ในระหวว่างที่ ทอม กําลั
า งศึกษาอยูยู่ในระดับ
ย น้ มีบริ ษัทเอเจนซี่ชื่อ Hamilton Hanndell ไปเห็นแววของเขาเข้
แ
ข้ า จึงได้ ชกั ชววนให้ ลอง
มหาวิทยาลัยนั
เข้ ามาทดสออบบท ก่อนจะะได้ เซ็นสัญญาเป็
ญ นนักแสสดงเต็มตัวนับแต่
บ นั ้นเป็ นต้ต้ นมา โดยผลลงานเรื่ อง
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แรกเป็ นละครที่ออกฉายทางทีวีเรื่ อง The Life and Adventures of Nicholas Nickleby ซึ่ง
ออกอากาศในปี ค.ศ. 2001 หลังจากนั ้นเขาก็เล่นละครทางทีวีอีกหลายต่อหลายเรื่ อง จนกระทัง่
ทอม มีโอกาสได้ ก้าวเข้ าสู่วงการภาพยนตร์ เป็ นครัง้ แรกในเรื่ อง Unrelated ที่ออกฉายในปี ค.ศ.
2007 แต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั มากนัก ซึง่ หลังจากนั ้นเขาก็ยงั คงรับเล่นซี่รี่ส์ทางทีวีอยู่เรื่ อยมาแต่แล้ วใน
ปี ค.ศ. 2011 ก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตการแสดงของ ทอม ได้ อย่างชัดเจน เมื่อเขาได้ รับการทาบทาม
ให้ มาเล่นภาพยนตร์ เรื่ อง Thor โดยได้ รับบทเป็ น "โลกิ" น้ องชายของเทพเจ้ าสายฟ้า ซึง่ ภาพยนตร์
เรื่ องนี ้นับว่าเป็ นการแจ้ งเกิดให้ กบั เขาอย่างเต็มตัว จนบางครัง้ มีแฟน ๆ ภาพยนตร์ หลายคน บอก
ว่าเขาแอบขโมยซีนความโดดเด่น และแย่งคะแนนความน่าสงสารมาจาก คริ ส เฮมส์เวิร์ธ (Chris
Hemsworth) ผู้รับบท Thor ด้ วยซํ ้าไป
ภายหลังจากเป็ นที่ ร้ ู จักจากภาพยนตร์ เรื่ อง Thor แล้ ว ทอม ก็ยังมีผลงานกับ
ภาพยนตร์ อีกหลาย ก่อนจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ อีกครั ง้ กับเพื่อนพ้ องชาวซูเปอร์ ฮีโร่ ทั ้งหลายใน
"The Avengers" และเขายังคงได้ รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ อีกเช่นเคย แม้ จะเป็ นตัวร้ ายของ
เรื่ อง แต่นนั่ ก็ไม่ได้ ทําให้ บทบาท โลกิ ของเขาถูกกลืนกินไปในหมูผ่ ้ พู ิทกั ษ์ โลกแต่อย่างใด
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ตารางที่ 4.22 เปรี ยบเทียบการประกอบ
บ
บสร้ างตัวละคครในภาพยนตร์ ซปุ เปอร์ ฮีโร่
โ ที่ทํารายได้ สูงสุด
ของมาร์ เวลลสตูดิโอ Marvvel’s The Avvenger และ Avengers:
A
A of Ultronn
Age

ลักษณะตัวละคคร
(Character’s
Archetype)

Hero Arcchetype
/ Tricksteer
Archetyppe

เรื่ องราวของตัว
ละคร
(Character’s
Story)
รูปลักษณ์ของตัตัว
ละคร
(Character’s
Shape &
Appearance)
ความเป็ นเอกลักษณ์
ส่วนตัวของมาร์ เวลส
ว
ตูดโิ อ (Characteer’s
Originality)

Hero Archetyppe Hero Archetype
/ Fool Archetyype / Shadoww
Archetyppe

Shaddow
Archhetype /
Trickkster
Archhetype

Iron Mann (2008), Capptain America:
Iron Mann 2
The First Avenger
(20111)
(2010),

Thor (2011)

The Increedible
Hulk (20008)

Thorr (2011)

สวมชุดเหหมือนกับ
เสื ้อเกราะะที่มีสี
แดงเหลือง
อ

สวมชุดเหมือนกกับ
เสื ้อเกราะโรมันยุ
นค
โบราณ สีแดงแและ
เทา

เป็ นยักษ์
ตัวสีเขียวทีที่มี
พละกําลัง
มหาศาล

สวมชชุดเหมือนกับ
เสื ้อเกกราะโรมันยุค
โบราาณสีดํา และสี
ทอง

คัดเลือกนันักแสดงที่
เรื่ องราวชีชีวติ ทีคล้ าย
กับโทนี่ สตาร์
ส ก ใน
Iron Mann

Heroo Archetype

สวมเครื่ องแบบที่มี
ลวดลายแบบธง
ชาติสหรัฐอเมริ กา
สีแดง สีนํ ้าเงิน และ
สีขาวว
คัคดเลือกนักแสดงทีที
มีความเหมาะสม
ทัทงหน้
้ าตา รูปร่างทีที่
เพอร์ เฟค

แ
่
คัดเลือกนักแสดงที
มีรูปร่างแข็งแรง
เหมาะสมกับบท
บ
ของธอร์

อ กแสดง
คัดเลือกนั
ชายจาากนักแสดงที่
มีชื่อเสีสียงของฮอล
ลีว้ ดู

คคัดเลือก
นนักแสดงที่มี
คความสามารถ
เเหมาะสมกับบท
ขของโลกิ
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จากตารางเปรี ยบเทียบการประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ที่ทํา
รายได้ สงู สุดของมาร์ เวลสตูดิโอ Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron จะ
พบว่าลักษณะของตัวละครหลัก ๆ จะเป็ น Hero Archetype แล้ วมีลกั ษณะอย่างอื่นแทรกเข้ ามา
เพื่อความหลากหลาย ทําให้ คาแรคเตอร์ หลักๆ แต่ละคนไม่ซํ ้ากัน Kevin Feige (Han, 2017)
ให้ สมั ภาษณกับทางเว็บไซต์ mashable.com ว่าหลักการของค่ายมาร์ เวลสตูดิโอคือ เขาเข้ าใจว่า
คนดูชอบอะไรในภาพยนตร์ สือ Comics คําตอบก็คือ ตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่
"I feel like I know Tony Stark so well after watching the Iron Man movies, and I
feel like I know Captain America so well, ...They really just spend the time, the
way you would in a comic, getting to know these characters, and the movies are
character-first. Which is amazing, for a blockbuster to really be so characterdriven like that." (Han, 2017)
ในส่วนของตัว ละครหลักต่างๆนัน้ จะมี ภ าพยนตร์ แ ยกของตัว เองก่ อ นที่ จ ะมา
้ ที่มาที่ไปที่ชดั เจน
เป็ นอะเวนเจอร์ เลยทําให้ เรื่ องราวของตัวละครนันมี
"เพราะเขาอยากเอาใจแฟน ๆ เพราะคิดว่าแฟนภาพยนตร์ อยากรอดูซปุ เปอร์ ฮีโร่ หลายๆตัว
มาอยูใ่ นเรื่ องเดียวกัน เขาอยากทําอเวนเจอร์ เขาเริ่ มแนะนําซุปเปอร์ ฮีโร่ทีละตัว ๆ แล้ วค่อย
จับมาเจอกัน เราจะเห็นได้ จาก Iron Man 2 จาก End Credit ที่เขาบอกว่าเรากําลังจะมีอ
้ อเขาวางแผนล่วงหน้ ากันนาน แล้ วกลายเป็ นว่าภาพยนตร์ อเวนเจอร์
เวนเจอร์ นะ อันนันคื
ทําเงินมากมหาศาล แล้ วภาพยนตร์ มันดี ด้วย สนุกด้ วยมันทัง้ เซอร์ วิสแฟน แล้ วยังเป็ น
ภาพยนตร์ พาณิชย์ที่ดี สนุกมาก ๆ เรื่ องนึง มันก็เลยทําให้ ได้ กลุ่มคนดูที่เป็ นแฟนมาร์ เวล
และไม่ใช่แฟนกลับมาติดตามมันก็เลยขยายตลาดออกไปได้ กว้ างกว่าเดิมอีก" (ยุทธนา
งามเลิศ, สัมภาษณ์ 18 กันยายน 2559)
นอกจากนันภาพยนตร์
้
ยงั มีการถ่ายทอดภาพ ฮีโร่ ในมุมที่มีความเป็ นมนุษย์มาก
ขึ ้น พวกเขามีอารมณ์เศร้ า หวาดกลัว และว้ าเหว่ ได้ เหมือนกับเรา ๆ และจะว่าไปแล้ วนี่อาจจะเรี ยก
ได้ ว่าเป็ นจุดแข็งของภาพยนตร์ ในแฟรนไชส์ MCU (Marvel Cinematic Universe) อยู่พอสมควร
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ซุปเปอร์ ฮีโร่เกือบทุกตัวจะถูกสร้ างความมีเลือดเนื ้อแบบมนุษย์มาอย่างสมํ่าเสมอและสอดรับกันใน
ภาพยนตร์ แต่ละภาค ทําให้ เราเข้ าใจตัวละครแต่ละตัวในความเป็ นมนุษย์ได้ ไม่ยาก
"เขาเลือกผู้กํากับที่สามารถสนองงานเขาได้ เน้ นผู้กํากับที่ทําพวกตัวละครเก่งๆ เขามองว่า
เป็ นงานของทีม ที่ทุกคนต้ องมาช่วยกันแล้ วผู้กํากับทุกคนไม่ใช่ต่างคนต่างทํางาน ทุกคน
มาช่วยกันหมด มาแชร์ กนั ว่าเรื่ องจะยังไง เพราะทุกคนต้ องรับหน้ าที่ต่อ ๆ กันไปบางคน
ช่วยกํากับบางซีนให้ อีกคนด้ วยซํ ้า โดยหลัก ๆ แล้ วจะมีผ้ กู ํากับที่เป็ นหัวเรื อใหญ่หนึ่งคน
กํากับประมาณ 95% และเป็ นผู้กํากับท่านอื่น มากํากับบางซีนให้ อีกประมาณ 5%" (ปวีณ
ภูริจิตปั ญญา, สัมภาษณ์ 2 สิงหาคม 2560)

4.3 วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) กับภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่
ในปั จ จุบัน นี ค้ งจะปฏิ เสธไม่ ได้ เ ลยว่า เหล่าซุ ปเปอร์ ฮี โ ร่ ม ากมายอย่างค่ ายภาพยนตร์
Marvel Studio หรื อ ค่ายต่าง ๆ ต่างเข้ ามามีบทบาทและตีตลาดวงการภาพยนตร์ อย่างต่อเนื่อง
อีกทังสามารถกวาดรายได้
้
ต่าง ๆ อย่างมากมาย รวมไปถึงรางวัลในหลาย ๆ สาขามาครองได้
นอกจากนี ย้ ังมี อีกหลายเรื่ องที่ สร้ างสถิติใหม่ๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็ น รายได้ เปิ ดตัวสูงสุด
รายได้ ต่อสัปดาห์สงู สุด ไปจนถึงแซงหน้ าสถิติรายได้ มากมายในแต่ลําดับเป็ นต้ น โดยทั ้งนี ้กระแส
ภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ได้ ริเริ่ มมาจาก Batman ของทาง Dc Comic แล้ วในเวลาต่อมากระแสของ
ภาพยนตร์ ดงั กล่าวได้ เงียบเหงาลงไป ไม่มีการตีตลาดจากทางเหล่าซุปเปอร์ ฮีโร่ ตลอดหลายปี แต่
แล้ วในปี ค.ศ. 2002 ทาง Marvel Comic ก็ได้ ก่อร่างสร้ างกระแสของซุปเปอร์ ฮีโร่ ขึ ้นมาอีกครัง้ หนึ่ง
จากซุปเปอร์ ฮีโร่ที่ขึ ้นชื่อของพวกเขาอย่าง Spider Man นั ้นเอง
ซึง่ ต้ องยอมรับว่าตั ้งแต่ Marvel ได้ มีการปล่อย Spider Man ออกมาให้ เหล่าคอภาพยนตร์
ได้ รับชมกันอีกครัง้ จึงกลายเป็ นกระแสยอดฮิตขึ ้นมาอย่างทันที และ Marvel ได้ รับการจับตามอง
จากผู้ชมภาพยนตร์ ทั่วโลก นับตั ้งแต่นั ้นเป็ นต้ นมาจึงทําให้ Marvel studio ได้ ทําการสร้ าง
ภาพยนตร์ ของเขาขึ ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ น Hulk Captain America Ironman ซึง่ ต่างบอก
ว่า Ironman ได้ รับความนิยมอย่างสูงสุดของทาง Marvel Studio โดยในภาค 3 นัน้ ได้ รายได้
มากมายเป็ นอันดับ 5 ของสถิติรายได้ สงู สุด และต่อมาได้ สร้ างปรากฏการณ์อีกครัง้ หนึ่งโดยการทํา
ภาพยนตร์ เรื่ อง The Avengers ที่ทํารายได้ มากมายในอันดับที่ 3 ถึง 1,510 ล้ านเหรี ยญ
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"อย่างมาร์ เวลเค้ าประสบความสําเร็ จเพราะเขามองการณ์ไกล เค้ ารู้ ว่าแฟนเค้ าชอบอะไร
ไม่ชอบอะไร เค้ าไม่ได้ คิดแต่จะสร้ างๆเพราะอย่างบางค่ายเค้ าไม่มีวิสยั ทัศน์แบบคอมมิค
อาจจะเป็ นคนที่ดแู ลงานภาพยนตร์ แต่ไม่เข้ าใจคอมมิคเป็ นต้ น การที่ผ้ กู ํากับเองเป็ นแฟน
คอมมิคเองทําให้ ภาพยนตร์ มนั ออกมาดี เพราะเขารู้ ว่าแฟนจะชอบอะไรเพราะเขาเองก็
เป็ นแฟนคอมมิคเหมือนกัน มันทําให้ เขารู้วา่ จะกํากับอะไรออกมาจากงานของมาร์ เวล เขา
รู้วา่ อะไรเป็ นจุดเด่นของงาน" (ยุทธนา งามเลิศ, สัมภาษณ์ 18 กันยายน 2559)
ดังนั ้นจึงบอกได้ ว่าผู้ชมทั่วโลกจะเห็นภาพยนตร์ กระแสซุปเปอร์ ฮีโร่ ไปอีกนานหลายปี เลย
ทีเดียว เพราะนอกจากจะช่วยเสริ มสร้ างต่อเติมจินตนาการของเด็ก ๆ แล้ วนั ้น ยังสร้ างความแปลก
ใหม่กบั ผู้ใหญ่หรื อผู้มีอายุก็ตาม เรี ยกได้ ว่าภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ นนไม่
ั ้ จํากัดแค่อายุหรื อประเทศ
อีกต่อไป

4.4 ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้วิจยั ได้ นํามาเรี ยบ
เรี ยงไว้ ดังนี ้
4.4.1 การเล่ าเรื่ องของภาพยนตร์ เรื่ อง Marvel’s The Avengers และ Avengers :
Age of Ultron
ยุทธนา งามเลิศ เจ้ าของ Movie Blogger: Jediyuth และแปล Subtitle ภาพยนตร์ ได้
กล่าวถึงภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องว่า เป็ นเรื่ องของตัวละครซุปเปอร์ ฮี่โร่ เป็ นปั ญหาของตัวซุปเปอร์ ฮีโร่
หลัก ๆ ตัวร้ ายมีเข้ ามาเป็ นปมปั ญหาบางอย่างเพื่อจะผ่านไปให้ ได้ มากกว่าที่จะให้ ความสําคัญกับ
ตัวละครผู้ร้าย เน้ นตัวละครซุปเปอร์ ฮี่โร่ เป็ นหลัก เป็ นเส้ นเรื่ องของตัวละครเป็ นหลักก่อนแล้ วค่อย
เอาตัวร้ ายมาใส่ เรื่ องหลัก ๆ เป็ นเรื่ องของอเวนเจอร์ ตัวร้ ายมีไว้ เหมือนมาสร้ าง Conflict เขาเน้ นฮี
โร่ มากกว่าจะไปเน้ นที่ตัวร้ าย เพราะเวลาส่วนใหญ่ เน้ นไปที่การสร้ างทีม อย่างตัวละครโลกินี่ไม่
นับว่าเป็ นตัวร้ าย เพราะเขาจะดูรักกันแต่ก็เกลียดกันกับธอร์ ไปในเวลาเดียวกัน
อนิล ยศสุนทร เจ้ าของ Facebook Fan Page : Marvel Thailand และ ผู้ได้ รองชนะเลิศ
รายการแฟนพันธุ์แท้ ปี 2557 ในหมวด Marvel Comics ได้ กล่าวถึงมาร์ เวลสตูดิโอว่า ทางค่าย
ภาพยนตร์ มีหลักการอยู่ว่า เขาจะวางโครงเรื่ องมา ว่าต้ องการเนื อ้ เรื่ องประมาณไหน ต้ องการ
เชื่อมโยงไปยังภาพยนต์เรื่ องอื่นยังไง ที่เหลือปล่อยให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้กํากับ การคุมโทนของมาร์
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เวลสตูดิโอขึ ้นอยู่กบั โปรดิวเซอร์ ใหญ่ คือ Kevin Feige ตังแต่
้ บท เลือกผู้กํากับ Post Production
เขาจะเป็ นคนคุมว่าโทนทั ้งหมดของภาพยนตร์ จะไปทิศทางไหนซึ่งจะเห็นได้ ว่าโทนของภาพยนตร์
ไม่วา่ จะเป็ นส่วนเครี ยด หรื อดราม่าแค่ไหน ทางค่ายภาพยนตร์ ก็จะจะไม่ทิ ้งอารมณ์ขนั ในเรื่ อง
Kevin Feige (Han, 2017) เคยได้ ให้ สมั ภาษณ์กบั ทางเว็บไซต์ mashable.com ว่า ต่อให้
ภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องเชื่อมโยงกันยังไง สิ่งสําคัญที่สุดคือภาพยนตร์ เรื่ องนัน้ ๆต้ องสมบูรณ์ ด้วย
ตัวเอง ถึงแม้ วา่ ไม่เคยดูเรื่ องอื่นมาก็ต้องดูร้ ู เรื่ อง To This Day, If There's a Formula, It's that the
Individual Movie, More than Anything Else, is More Important than the Connectivity.
4.4.2 End Credit
อนิล ยศสุนทร ได้ ให้ สมั ภาษณ์ ว่า ตอนแรกคือทางมาร์ เวลสตูดิโออยากให้ คนดูอยู่จนจบ
เพื่อให้ เกียรติ์คนทําภาพยนตร์ บางฉากจะเป็ นโบนัสสําหรับคนดูสองรอบ อย่างเช่น Marvel’s The
Avenger ฉากที่ใส่เข้ ามาเพิ่มหลังจากที่ภาพยนตร์ ฉายไปแล้ วสองอาทิตย์ แล้ วสิ่งนีก้ ลายเป็ นว่า
ผู้คนให้ ความสนใจเยอะ พูดคุยกันพอๆกับตัวภาพยนตร์ ก็เลยทําต่อมาเรื่ อย ๆ จุดประสงค์แรกคือ
ทางมาร์ เวลสตูดิโอต้ องการจะใส่ End Credit เพื่อเชื่อมโยงภาพยนตร์ แล้ วพอมันมีแล้ วมันเลยทํา
ให้ กลายเป็ นลูกเล่นของค่ายที่คนประทับใจ เขาก็เลยเพิ่มเข้ ามา บางอย่างก็แค่ใส่เข้ ามาเฉย ๆ
ไม่ได้ ต้องการจะโยงอะไร กลายเป็ นลูกเล่นสําคัญของภาพยนตร์ ที่ทําให้ ใคร ๆ ติดตาม กลายเป็ น
กระแส เหมือนเติมอะไรลงเป็ นบางอย่างแล้ วมันเก๋ดี กลายเป็ นสิ่งที่คนรอคอยดู แล้ วในคอมมิคเอง
ก็จะมีมขุ ตลกอะไรอย่างนี ้แทรก ๆ อยูเ่ ช่นกัน ใส่ไว้ เป็ นการขอบคุณแฟน ๆ
ดนัย สมุทรโคจร ผู้ชนะรายการสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ แห่งปี 2549 ในหมวดซูเปอร์ ฮีโร่ ให้
สัมภาษณ์ว่า มาร์ เวลเป็ นบริ ษัทแรกที่ทํา End Credit เป็ น Mass Media ได้ เพราะทุกทีจะมีเฉพาะ
กลุม่ คนเฉพาะกลุม่ ด้ านภาพยนตร์ เท่านันที
้ ่นงั่ รอชมต่อ แต่ตอนนี ้กลายเป็ นทุกคนนัง่ อยูต่ อ่ เพื่อจะดู
ว่า End Credit คืออะไร และแน่นอนว่าทางมาร์ เวลสตูดิโอตังใจ
้ 100% ตั ้งแต่ Iron Man 1 แล้ วที่
อยากให้ ค นมาดูเรื่ องถัด ไป อย่างที่ บอกว่า ทุกอย่า งมันเหมื อนในภาพยนตร์ สือการ์ ตูน เขา ใน
ภาพยนตร์ สือการ์ ตนู หน้ าสุดท้ ายมันจะมี “To Be Continue” แล้ วมันจะมีเหตุการณ์อะไรก็ได้ ที่ดู
น่าตกใจ พระเอกจะตาย นางเอกจะตาย หรื อโลกจะแตก ซึง่ เขาเอาเทคนิคตรงนี ้มาใช้ ในภาพยนตร์
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4.4.3 การประกอบสร้ างตัวละครของมาร์ เวลสตูดโิ อ
ปวีณ ภูริจิตปั ญญา ผู้กํากับภาพยนตร์ ค่าย GDH559 ให้ สัมภาษณ์ ว่า ความสําเร็ จของ
มาร์ เวลสตูดิโอ ส่วนหนึ่งมาจากตัวละครไอรอนแมนเพราะเป็ นภาพยนตร์ ที่ค่อนข้ างสมจริ ง ได้
นักแสดงที่ได้ อารมณ์มากอย่าง โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ปวีณ ได้ กล่าวถึงว่า คนดูเขาเบื่อความเพอร์
เฟ็ ค พอมีตวั ละครแบบนี ้มา คนจะมีความรู้สกึ ร่วมได้ ง่าย เอาใจช่วยไปกับตัวละคร
ดนัย สมุทรโคจร ให้ สมั ภาษณ์วา่ ตอนยุค 90 ที่มาร์ เวลเกือบล้ มละลายเขาเลยขายลิขสิทธิ์
ตัวละครออกไปให้ ค่ายภาพยนตร์ อื่น ๆ แต่ทางมาร์ เวลสตูดิโอเองไม่ค่อยพอใจกับภาพยนตร์ ที่
ออกมา เมื่อเขาผ่านวิกฤติมาได้ เขาจึงอยากจะทําภาพยนตร์ ของเขาเอง มาร์ เวลสตูดิโอเขาเข้ าใจ
ว่าการที่ภาพยนตร์ จะออกมาดี เขาต้ องหาคนที่เข้ าใจภาพยนตร์ สือการ์ ตนู คอมมิค ผู้กํากับแต่ละ
คนที่เขาเลือกมาคือเป็ นแฟนภาพยนตร์ สือคอมมิค มาร์ เวลเขาสามารถหาคนที่เป็ นแฟนภาพยนตร์
สื อ คอมมิ ค จริ ง ๆ และสามารถถ่ ายทอดออกมาได้ นั่น แหละคื อ จุด สํ า คัญ ในส่ วนของ โรเบิ ร์ ต
ดาวนีย์ จูเนียร์ เป็ นคนที่เหมาะสมมากที่จะเล่นบทไอรอนแมน เพราะชีวิตจริ งเขากับไอรอนแมน
แทบจะไม่ต่างกันเลย มีช่วงที่เขาเข้ าคุก สามารถออกมาและเริ่ มต้ นใหม่ได้ ซึ่งมันเป็ นเส้ นทางอัน
เดียวกับที่ โทนี่สตาร์ คผ่าน หัวใจของมาณเวลตอนนี ้คือ โทนี่สตาร์ ค ไม่ใช่ไอรอนแมนด้ วยซํ ้า เขาไม่
จําเป็ นต้ องใส่เกราะเลย เช่นเดี ยวกับคนอื่น นักแสดงกับตัวละครของมาร์ เวลแทบจะเป็ นหนึง
เดียวกัน การคัดเลือกนักแสดง มาร์ เวลไม่ได้ มองความดัง มองความเหมาะสมที่จะโตไปด้ วยกัน
มากกว่า
4.4.4 กลยุทธ์ จักรวาลภาพยนตร์ มาร์ เวล (Marvel Cinematic Universe)
ยุท ธนา งามเลิศ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ยวกับ กลยุท ธ์ จัก รวาลภาพยนตร์ มาร์ เวล (Marvel
Cinematic Universe) ว่า เพราะเขาอยากเอาใจแฟน ๆ เพราะคิดว่าแฟนภาพยนตร์ อยากรอดู
ซุปเปอร์ ฮีโร่ หลาย ๆ ตัวมาอยู่ในเรื่ องเดียวกัน เขาอยากทําอเวนเจอร์ มาร์ เวลสตูดิโอจึงเริ่ มแนะนํา
ซุปเปอร์ ฮีโร่ ทีละตัว ๆ แล้ วค่อยจับมาเจอกัน เราจะเห็นได้ จาก Ironman 2 จาก End Credit ที่เขา
บอกว่าเรากําลังจะมี อเวนเจอร์ อันนัน้ คื อเขาวางแผนล่วงหน้ ากันนาน เขาอยากเห็ นตัวละคร
เหล่านี ้ มาปฎิสมั พันธ์ กนั ในภาพยนตร์ ด้วย แต่ละคนต่างเรื่ องกัน แล้ วมันยังไม่เคยมีใครทําแบบ
เรื่ องนี ้มาก่อน กลายเป็ นว่าภาพยนตร์ อเวนเจอร์ ทําเงินมากมายมหาศาล อีกทังภาพยนตร์
้
เนื ้อเรื่ อง
ทําออกมาดีด้วย สนุกด้ วย มันทังเซอร์
้ วิสแฟน แล้ วยังเป็ นภาพยนตร์ พาณิชย์ที่ดี สนุกมาก ๆ เรื่ อง
นึง มันก็เลยทํ าให้ ได้ กลุ่มคนดูที่เป็ นแฟนมาร์ เวลและไม่ใช่แฟนกลับมาติดตาม มันก็เลยขยาย
ตลาดออกไปได้ กว้ างกว่าเดิมอีก แฟนคลับมาร์ เวลเองเขาก็รอคอยมานาน แล้ วในตัว Comics เอง
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มันก็มีเรื่ องราวแบบนี ้ แล้ วแฟน ๆ ก็รอคอยที่จะชมกันแล้ วพอภาพยนตร์ มนั ประสบความสําเร็ จ คน
ที่ยงั ไม่เคยอ่านก็กลับไปอ่านกัน หาข้ อมูล มันก็ขยายตลาดไปได้ อีกหลาย ๆ อย่าง
ดนัย สมุทรโคจร ให้ สมั ภาษณ์ว่า มาร์ เวลสตูดิโอเขาเอา Concept ของ Comics ถึงแม้ ว่า
แต่ละเล่มจะเป็ นหัวเรื่ องที่แยกกันไป ที่วา่ ไม่วา่ จะเป็ นเล่มของ Spiderman เล่มของ Iron Man เล่ม
ของ Captain America แต่วา่ ทุกอย่างมันเกิดขึ ้นในโลกเดียวกัน อย่างเช่น วันหนึง่ สไปเดอร์ แมนไป
หยุดโจรปล้ นธนาคาร แล้ วธนาคารเกิดระเบิด ในเล่มของกัปตันอเมริ กาเองกัปตันอเมริ กาบินผ่าน
ธนาคารนันก็
้ จะเห็นว่ามันระเบิดไปมันเป็ นความต่อเนื่องกันที่ทําให้ คนอ่านรู้ สกึ ว่าเราอยู่ในโลกที่
มันสมจริ งและเป็ นโลกที่กว้ างมีอะไรเกิดขึ ้นตลอดเวลา และเขานํา Concept นี ้มาใช้ กบั ภาพยนตร์
มันทําให้ คนใส่อารมณ์ใส่ความรู้สกึ ร่วมเข้ าไปด้ วย
4.4.5 ปั จจัยที่ทาํ ให้ ภาพยนตร์ ของมาร์ เวลประสบความสําเร็จในเชิงรายได้ และ
สร้ างกระแสความนิยมไปทั่วโลก
ปวีณ ภูริจิตปั ญญา ได้ ให้ ความเห็นว่า มันก็ตาม Concept ที่ว่าก่อนที่จะดู Avenger คนก็
จะดู ฮัลค์ ไอรอนแมน กัปตันอเมริ กา ธอร์ มาก่อน เท่ากับว่าเอาแฟนของทัง้ สี่ เรื่ องมารวมกัน
รายได้ เลยสูง ความสําเร็ จส่วนหนึ่งมาจากไอรอนแมนเพราะเป็ นภาพยนตร์ ที่สนุก เนื ้อเรื่ องดี ได้
นักแสดงที่เข้ ากับบทบาทของตัวละครมากอย่าง โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ และได้ ทีมสร้ างที่เป็ นแฟน
คอมมิกเป็ นคนที่เข้ าใจตัวละคร กลายเป็ นว่ากลยุทธ์ Cinematic Universe ก็กลายเป็ นกระแสหลัก
ที่ใครๆเค้ าก็อยากทํา แล้ วยังสร้ างเทรนด์ สร้ างรู ปแบบการทําภาพยนตร์ แบบใหม่ขึ ้นมาด้ วยในยุค
หลัง เขาเรี ยกว่า Shared Universe นับว่าเป็ นเจ้ าแรกที่ทําก่อน และค่ายภาพยนตร์ ต่าง ๆ ก็พยา
ทําตาม เขายังให้ ความเห็นเกี่ยวกับ Avenger : Age Of Ultron ว่าภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ทํารายได้ ก็จริ ง
แต่ก็ไม่เท่ากับภาคแรกรวมถึงกระแสคําวิจารณ์ ก็ไม่ค่อยดี ถ้ าเทียบกับภาคแรก ทางค่ายมาร์ เวลส
ตูดิโอเองก็ทราบถึงปั ญหานี ้ และพยามจะปรับปรุงในเรื่ องต่อ ๆ มา เพราะมองว่าแผนเดิมไม่ได้ ผล
แล้ ว เขามาวางถ้ าทําแบบเดิมความน่าสนในของภาพยนตร์ มาร์ เวลก็จะลดลง เขามองเป็ นสินค้ าที่
มีค่า แล้ วเขาเองก็ต้องการจะเพิ่มมูลค่าให้ กบั มัน เขาต้ องทําให้ มนั เป็ นที่ชื่นชอบที่สดุ เขาไม่ได้ คิด
แต่ว่าจะทําภาพยนตร์ เขามองว่า่ ทํายังไงให้ คนประทับใจ
เขาเลือกผู้กํากับที่สามารถสนองงานเขาได้ เน้ นผู้กํากับที่ทําพวกตัวละครเก่ง ๆ เขามองว่า
เป็ นงานของที ม ที่ ทุกคนต้ อ งมาช่ วยกัน แล้ ว ผู้กํากับทุกคนไม่ใช่ต่างคนต่า งทํ างาน ทุกคนมา
ช่วยกันหมด มาแชร์ กนั ว่าเรื่ องจะยังไง เพราะทุกคนต้ องรับหน้ าที่ต่อ ๆ กันไป บางคนช่วยกํากับ
บางซีนให้ อีกคนด้ วยซํ ้า โดยหลัก ๆ แล้ วจะมีผ้ กู ํากับที่เป็ นหัวเรื อใหญ่หนึ่งคนกํากับประมาณ 95%
และเป็ นผู้กํากับท่านอื่นมากํากับบางซีนให้ อีกประมาณ 5% การที่ผ้ กู ํากับเองเป็ นแฟนคอมมิคเอง
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ทํ าให้ ภาพยนตร์ มันออกมาดี เพราะเขารู้ ว่าแฟนจะชอบอะไรเพราะเขาเองก็เป็ นแฟนคอมมิ ค
เหมือนกัน มันทําให้ เขารู้ ว่าจะกํากับอะไรออกมาจากงานของมาร์ เวล เขารู้ วา่ อะไรเป็ นจุดเด่นของ
งาน ทางค่ายมาร์ เวล เค้ าจะไม่เลือกผู้กํากับที่ใหญ่มาก เขาจะเลือกผู้กํากับที่ไปด้ วยกันกับค่ายได้
เข้ ากันได้ กบั ผู้อํานวยการสร้ างคือ Kavin Feige
อย่างมาร์ เวลเค้ าประสบความสําเร็ จเพราะเขามองการณ์ไกล เค้ ารู้ วา่ แฟนเค้ าชอบอะไรไม่
ชอบอะไร เค้ าไม่ได้ คิดแต่จะสร้ าง ๆ เพราะอย่างบางค่ายเค้ าไม่มีวิสยั ทัศน์แบบคอมมิค อาจจะเป็ น
คนที่ดแู ลงานภาพยนตร์ แต่ไม่เข้ าใจคอมมิคเป็ นต้ น

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัยและอภิปราย
จากการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์ การประกอบสร้ างเนื ้อหาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์ เวลส
ตูดิโอ ได้ ศึกษาโครงสร้ างการเล่าเรื่ องและ การประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ที่ทํา
รายได้ สงู สุดของมาร์ เวลสตูดิโอ จํานวน 2 เรื่ อง ได้ แก่ Marvel's The Avenger และ Avenger : Age
of Ultron ประกอบกับการค้ นคว้ าเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ และการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้กํากับภาพยนตร์ ในประเทศไทย และผู้มีความรู้ควาเชียวชาญเรื่ องมาร์ เวลสตูดิ
โอ ซึง่ จากการศึกษาและวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้

5.1 โครงสร้ างการเล่ าเรื่ องในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ท่ ีทาํ รายได้ สูงสุดของมาร์ เวล
สตูดโิ อ
โครงสร้ างการเล่าเรื่ องนันส่
้ วนมากมักมีการนําเสนอแก่นเรื่ อง (Theme) จะเป็ นแบบผสมผสาน
หลายอย่าง แต่หลัก ๆ จะเน้ นไปทาง Power Theme ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับพลังอํานาจที่เหนือมนุษย์
ความไม่ลงรอยกันระหว่างทีมอเวนเจอร์ และตัวร้ าย ที่มาจากความต้ องการในการแย่งชิงพลังอํานาจ
้ ่ อง
ต่าง ๆ โดยมีเรื่ องของ Morality Theme สอดแทรกอยูต่ ลอดทังเรื
ด้ านโครงเรื่ องของภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron ส่วน
ใหญ่มีพฒ
ั นาการโครงเรื่ องที่ไม่ซบั ซ้ อน มีการนําเสนอโครงเรื่ องที่มีการเน้ นให้ เห็นถึงการรวมตัวกันของ
ซูปเปอร์ ฮีโร่ อย่าง ไอรอน แมน กัปตัน อเมริ กา ฮัลค์ และ ธอร์ เน้ นความสัมพันธ์ ระหว่างซูปเปอร์ ฮีโร่
ด้ วยกัน ที่ได้ มาถึงความสามัคคี โดยโครงเรื่ องในภาพยนตร์ ซปุ เปอร์ ฮีโร่ทงสองเรื
ั้
่ องจะประกอบด้ วย
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1) การเริ่ ม เรื่ อ ง (Exposition) เปิ ดเรื่ อ งด้ ว ยโลกมนุษ ย์ กํ า ลัง เผชิ ญ กับ อัน ตรายที่ ม าจาก
สิ่งมีชีวิตนอกโลก พร้ อมกับแนะนําตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่ หลักในเรื่ อง เช่น ไอรอน แมน กัปตัน อเมริ กา
ฮัลค์ และ ธอร์
2) การพัฒนาเหตุการณ์ไปสูป่ มปั ญหา (Rising Action) เป็ นช่วงที่ตวั ละครหลักในทีมอเวน
เจอร์ มีความขัดแย้ งกันเองในทีม ทังในแง่
้
ของการปรับตัวเข้ าหากัน หรื อความไม่ลงรอยกันทางด้ าน
ความคิด
3) ขันภาวะวิ
้
กฤติสงู สุด (Climax) ทีมอเวนเจอร์ กลับมารวมตัวกันเพื่อปกป้องโลกมนุษย์ โดย
มีจดุ จบของโลกเป็ นเดิมพัน
4) ขันภาวะคลี
้
่คลาย (Falling Action) เริ่ มเห็นถึงความสามัคคีของทีมอเวนเจอร์ ทําให้
ปกป้องโลกมนุษย์ให้ พ้นจากอันตรายได้
5) ขัน้ ตอนยุติเรื่ องราว (Ending/Resolution) เหตุการณ์ ทุกอย่างบนโลกมนุษย์ กลับเข้ าสู่
สภาวะปกติ ในขณะที่ทีมอเวนเจอร์ ได้ แยกย้ ายไปตามทางของตัวเอง และจะสามารถรวมตัวเมื่อโลก
ต้ องการความช่วยเหลือ
แก่นเรื่ องหรื อแก่นความคิด (Theme) ของภาพยนตร์ เรื่ องนี ้จะเป็ นแบบผสมผสานหลายอย่าง
แต่หลัก ๆ จะเน้ นไปทาง Power Theme ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับอํานาจ ความไม่ลงรอยกันระหว่างกลุม่
พระเอก และตัวร้ าย ที่มาจากความต้ องการในการแย่งชิงพลังอํานาจต่าง ๆ โดยมีเรื่ องของ Morality
Theme สอดแทรกอยู่ตลอดทัง้ เรื่ อง เพื่อแสดงให้ เห็นว่าพลังอํานาจเหนือมนุษย์นนั ้ มาพร้ อมกับ
จิ ต สํ า นึก ที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สวนรวม ซึ่ง สิ่ ง ที่ ตัว ร้ ายต้ อ งการนัน้ รคื อ พลัง อํ า นาจในแบบ
เดียวกันแต่จดุ มุ่งหมายการนําไปใช้ นนต่
ั ้ างกันโดยสิ ้นเชิง ไม่ได้ สนใจว่าสิ่งที่ถกู ต้ องคืออะไร และไม่ได้
ทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเลยแม้ แต่น้อย
ประเด็นขัดแย้ งในภาพยนตร์ พบว่าภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องนันมั
้ กมีความขัดแย้ งแบ่งได้ เป็ น 2
แบบ คือ ความขัดแย้ งระหว่างตัวละครกับตัวละคร และความขัดแย้ งระหว่างตัวละครกับความคิด
ั ้ มอเวนเจอร์ ขดั แย้ งกับ
ภายในจิตใจ ซึง่ ความขัดแย้ งระหว่างตัวละครกับตัวละครกับตัวละครนัน้ มีทงที
ตัวร้ าย ในส่วนของความขัดแย้ งระหว่างทีมอเวนเจอร์ ด้วยกันนัน้ ภาพยนต์แสดงให้ เห็นชัดให้ เกินการ
ขัดแย้ งกันเองในทีมเพื่อสร้ างปมความบาดหมางขึ ้นมาระหว่างทีม และเป็ นการตอกยํ ้าขึ ้นมาว่าการ
รวมพลังในตอนต้ นนัน้ ไม่ได้ ราบรื่ นอย่างที่มนั ควรจะเป็ นทําให้ ประเด็นความขัดแย้ งของตัวละครดูมี
มิติมากขึ ้น ในส่วนความขัดแย้ งระหว่างตัวละครกับความคิดภายในจิตใจนันพบในลั
้
กษณะคล้ าย ๆ
กัน คื อ ความขัด แย้ ง เกี่ ย วกับตัว ละครนับ เป็ นอี ก องค์ ป ระกอบหลัก ที่ มี ค วามสํ า คัญ ในการดํ า เนิ น
เรื่ องราวให้ น่าติดตาม ตัวละครหลักในทีมอเวนเจอร์ ที่มีบทบาทเด่น ๆ มีทงหมด
ั้
6 ตัวละคร คือ ไอรอน
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แมน กัปตัน อเมริ กา ฮัลค์ ธอร์ โลกิ และอัลตรอน โดยทังหมดเป็
้
นตัวละครรอบด้ าน หรื อตัวละครที่
ซับซ้ อน (Round Character or Complex Character) เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะนิสยั หลาย ๆ ด้ านอยู่
ในตัว เอง มี ลัก ษณะนิ สัย เปลี่ ย นแปลงตามเหตุก ารณ์ ทํ า ให้ ค าดเดาได้ ย าก เป็ นตัว ละครที่ มี ชี วิ ต
ความคิด อารมณ์ และความรู้สกึ เหมือนกับมนุษย์ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง อาจมีทงั ้ รัก โลภ โกรธหลง
ดี หรื อ เลว อยู่ในตัวเองได้ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงลักษณะต่าง ๆ ไปตามเหตุการณ์ที่ดําเนินไป
้ ความเป็ นมนุษย์มากขึ ้น ดราม่ามากขึ ้น มีข้อดี
ซึง่ ตัวละครซูเปอร์ ฮีโร่ ที่มาเวลสตูดิโอออกแบบมานันมี
ข้ อเสีย ไม่ใช่ใช้ แต่กําลังในการแก้ ปัญหา ซึง่ การแก้ ปัญหานันไม่
้ จําเป็ นต้ องถูกต้ องเสมอไป ภาพยนตร์
ั ้ มีข้อผิดพลาดได้ เหมือน ๆ กับคน
ทังสองเรื
้
่ องนันแสดงให้
้
เห็นว่าการตัดสินใจของเหล่าซุปเปอร์ ฮี่โร่นนก็
ทัว่ ๆ ไป
ฉากในการเล่าเรื่ องแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ช่วงเวลาปั จจุบนั (2014) เล่าเรื่ องจากสถาณ
การณ์ ปัจจุบนั ไปสู่อนาคตในลักษณะตามเข็มนาฬิกาอาจจะมีแทรกเรื่ องราวในอดีตบ้ างเพื่อเฉลย
เงื่อนงําต่าง ๆ และสถานที่ (Location) คือสถานที่ตา่ งๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และมีประเทศอื่น ๆ
ทัว่ โลกบ้ างประปราย
อีกหนึง่ องค์ประกอบของการเล่าเรื่ องที่สําคัญของค่ายภาพยนตร์ มาเวลสตูดโิ อ คือ บทสนทนา
ั นาไปเรื่ อย ๆ
เป็ นรายละเอียดที่สําคัญส่วนหนึง่ ที่ช่วยเพิ่มความดึงดูดและน่าสนใจให้ กบั เนื ้อเรื่ องให้ พฒ
อีกทังยั
้ งเป็ นการแสดงให้ เห็นบุคลิก ทัศนคติตา่ งๆของตัวละครโดยภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องใช้ ภาษาพูด
ในการดําเนินเรื่ องโดยส่วนใหญ่ ซึง่ ที่บทสนทนาในเรื่ องนี ้ใช้ บทสนทนาแบบภาษาพูดทัว่ ไปที่อาจจะมี
คําที่สื่ออารมณ์ ผ้ ูพูด ได้ มากขึ ้น อาจจะมีบ้างที่เป็ นคําสบถ มุขตลก หรื อคําด่า แต่โดยรวมแล้ วเป็ น
ภาษาสุภาพที่ใช้ ทวั่ ไปในชีวิตประจําวัน เป็ นคําที่เข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน สันกระชั
้
บ
ในด้ านมุมมองการเล่าเรื่ องพบว่า การเล่าเรื่ องจากมุมมองที่เป็ นตัวกลาง (The Objective)
เป็ นการเล่าเรื่ องที่ไม่ปรากฏตัวผู้เล่าในลักษณะของตัวบุคคล แต่จะเป็ นการเล่าจากมุมมองของคนวง
นอกที่สงั เกตและรายงานเหตุการณ์ทีเกิดขึ ้นอย่างเป็ นกลางตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง และปล่อยให้
ผู้ชมตัดสินเอาเอง
ตอนจบของเรื่ องนับเป็ นจุดเด่นที่แตกต่างจากค่ายภาพยนตร์ อื่น ๆ โดยเฉพาะ End Credit
ของมาร์ เวลจะเป็ นการปูพื ้นเชื่อมโยงไปยังเรื่ องอื่น ๆ ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นเรื่ องถัดไป End Credit เพื่อ
เชื่อมโยงภาพยนตร์ แล้ วพอมันมีแล้ วมันเลยทําให้ กลายเป็ นลูกเล่นของค่ายที่คนประทับใจ เขาก็เลย
เพิ่มเข้ ามาบางอย่างก็แค่ใส่เข้ ามาเฉย ๆ ไม่ได้ จะโยงอะไร กลายเป็ นลูกเล่นสําคัญของภาพยนตร์ ที่ทํา
ให้ ใคร ๆ ติดตาม กลายเป็ นกระแส เหมือนเติมอะไรลงเป็ นบางอย่างแล้ วมันเก๋ดี กลายเป็ นสิ่งที่คนรอ
คอยดู แล้ วในคอมมิคเองก็จะมีมขุ ตลกอะไรอย่างนี ้แทรก ๆ อยู่ ใส่ไว้ เป็ นการขอบคุณแฟน ๆ
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5.2 การประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ท่ ที าํ รายได้ สูงสุดของมาร์
เวลสตูดโิ อ
ค่ า ยภาพยนตร์ ม าร์ เ วลสตูดิ โ อมี แ นวทางในการสร้ างตัว ละครของตนเองที่ มี เ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัว และสามารถสรุ ปออกมาจากตัวละครหลักซุปเปอร์ ฮีโร่ ที่ทํารายได้ สงู สุดของมาร์ เวลสตูดิโอ
Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron ดังต่อไปนี ้
5.2.1 การสร้ างตัวละคร ไอรอน แมน หรือ โทนี่ สตาร์ ค (Iron Man / Tony Stark)
ตัวละครนี ้เป็ นมนุษย์ธรรมดา ไม่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์อะไร มีเพียงเตาปฏิกรณ์อาร์ คขนาด
เล็กที่อยู่ตรงกลางหน้ าอกที่คอยป้องกันไม่ให้ ลกู ปรายเข้ าใกล้ หวั ใจ ด้ วยชุดเกราะอันลํ ้ายุคที่โทนี่สร้ าง
ขึน้ มาทําให้ เขามีพลังความแข็งแกร่ ง ความทนทาน ความเร็ วอยู่ในระดับเหนือมนุษย์ ประกอบกับ
มันสมองอันชาญฉลาดและไหวพริ บที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งตัวละครโทนี่ สตาร์ ค ในภาพยนตร์ ทงสอง
ั้
เรื่ องมีลกั ษณะของ Hero Archetype และ Trickster Archetype ในคน ๆ เดียว มีคาแรคเตอร์ ที่กล้ า
หาญ ต่อสู้กับสิ่งเลวร้ าย อีกทัง้ ยังใช้ กลอุบายหรื อเล่ห์เหลี่ยมในการทํ าให้ ตนเองได้ เปรี ยบ หรื อได้
ผลประโยชน์ เพราะตัวละครนี ้เป็ นทังนั
้ กวิทยาศาสตร์ และนักธุรกิจ
เรื่ องราวของตัวละครไอรอนแมนนัน้ โทนี่ สตาร์ ก เศรษฐี พนั ล้ านเจ้ าของธุรกิจอุตสาหกรรมซึง่
โดนจับตัวโดยผู้ก่อการร้ ายในประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อให้ สร้ างขีปนาวุธ แต่ทางสตาร์ กได้ นําวัตถุดิบ
ในการสร้ าง มาสร้ างเป็ นชุดเกราะฮีโรเพื่อหลบหนีมาแทนที่ ซึ่งเมื่อเขาได้ กลับมาที่อเมริ กา ต่อมาได้
พัฒนาชุดเกราะของเขากลายมาเป็ นซูเปอร์ ฮีโร่ ไอรอนแมน โทนี่ สตาร์ คเป็ นมนุษย์ธรรมดา ไม่มีพลัง
พิเศษเหนือมนุษย์อะไร นอกซะจากเตาปฏิกรณ์ อาร์ คขนาดจิ๋วที่คอยป้องกันไม่ให้ ลูกปรายเข้ าใกล้
หัวใจ แต่ตอนนี ้เมื่อลูกปรายถูกเอาออกไปแล้ ว โทนี่จึงไม่จําเป็ นต้ องใช้ เตาปฏิกรณ์อาร์ คอีกต่อไป ด้ วย
ชุดเกราะอันลํ ้ายุคที่โทนี่สร้ างขึ ้นมาทําให้ เขามีพลังความแข็งแกร่ ง, ความทนทาน, ความเร็ วอยู่ใน
ระดับเหนือมนุษย์ประกอบกับมันสมองอันชาญฉลาดและไหวพริบที่ไม่มีใครเทียบได้ ทําให้ เขาเป็ นหนึง่
ในซูเปอร์ ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สดุ บนโลก
ในด้ านรู ปลักษณ์ของตัวละครไอรอนแมนนันตั
้ วละครนี ้ถูกออกแบบให้ สวมชุดเหมือนกับเสื ้อ
เกราะที่ มีสีแดงเหลือง แสดงออกถึงแสดงออกให้ เห็ นถึง พลัง ความคล่องแคล่ว ความรอบรู้ และ
สติปัญญา ทําให้ ผชู มรู้สกึ ถึงความเป็ น Hero Archetype และยังคงลักษณะของ Trickster Archetype
ซึง่ ชุดของไอรอนแมนจะทําให้ มีภาพลักษณ์ที่ดงึ ดูดของผู้ชม ด้ วยสีที่โดดเด่นสะดุดตาเข้ าถึงได้ กบั ผู้ชม
ทังวั
้ ยรุ่ นและผู้ใหญ่ โทนี่ สตาร์ ค เป็ นตัวละครที่กระตือรื อร้ น มีความมัน่ ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์
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อีกทังเป็
้ นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ ทําอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และชอบความท้ าทาย ถ้ าไม่นบั เรื่ อง
พลังที่ได้ รับจากชุดเกราะแล้ ว มันสมองของเขานันชาญฉลาดเกิ
้
นมนุษย์ปกติ สามารถนําเศษเหล็กมา
สร้ างชุดเกราะได้ คอยประดิษฐ์ อะไรใหม่ ๆ เสมอ เขาเป็ นผู้เชี่ยวชาญเรื่ องจักรวาลฟิ สิกส์ได้ ภายในการ
เรี ยนรู้ แค่คืนเดียว มีความสามารถในการวางแผนสูง สามารถคิดค้ นแผนการใหม่ได้ อย่างรวดเร็ วถ้ า
แผนเก่าไม่สามารถใช้ ได้ หรื อสถานการณ์เปลี่ยนไปโดยฉับพลัน ถึงแม้ เขาจะพ่ายแพ้ จากการต่อสู้ โทนี่
้ ใช้ ชดุ
ก็ไม่เคยยอมแพ้ และแข็งแกร่ งขึ ้นทุกครัง้ ที่พ่ายแพ้ ทําให้ สามารถพิสจู น์ได้ ว่า "ไอรอนแมน" นันไม่
เกราะ แต่มนั คือตัวโทนี่ สตาร์ คเอง
ในส่วนของความเป็ นเอกลักษณ์สว่ นตัวของมาร์ เวลสตูดิโอ และการคัดเลือกนักแสดงนัน้ เมื่อ
วันที่มีข่าวว่าโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ นักแสดงที่มีประวัติเสื่อมเสียเพราะเรื่ องยาเสพติดจะมารับบท
ซูเปอร์ ฮีโร่ไอรอนแมน หลายคนในวงการภาพยนตร์ ไม่เห็นด้ วย แต่ผ้ กู ํากับ Iron Man สองภาคแรกให้ โร
เบิร์ตมาทําสกรี นเทสต์ ทันทีที่กล้ องเริ่ มถ่ายผู้กํากับก็หมดข้ อสงสัย ไม่มีใครกล้ าพูดว่าเขาไม่ใช่ไอรอน
แมนอีกต่อไป แล้ ว โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ กลับขึ ้นแท่นซูเปอร์ สตาร์ อีกครัง้ หลังจาก Iron Man ภาคแรก
กวาดเงินไปกว่า 585 ล้ านเหรี ยญทัว่ โลก ตามด้ วยภาคสองที่ทําเงินไป 623 ล้ านเหรี ยญ ทังหมดนี
้
้คง
ไม่เกินเลยที่เขาจะได้ รับค่าตัวสูงถึง 50 ล้ านเหรี ยญสําหรับภาพยนตร์ สองเรื่ องคือ The Avengers ภาค
แรก และ Iron Man 3 ทําให้ เขาครองตําแหน่งนักแสดงที่มีคา่ ตัวสูงที่สดุ สองปี ติดต่อกัน (2013-2014)
เรื่ องราวชีวิตที่พลิกผันของดาวนีย์ก็คล้ ายกับโทนี่ สตาร์ ก ใน Iron Man จากดาราดังบนพรมแดงออ
สการ์ เดินเข้ าสูเ่ รื อนจําและสถานบําบัดยาเสพติด ไม่ตา่ งจากมหาเศรษฐี เพลย์บอยเสเพลที่ถกู ลักพาตัว
ไปกักขังไว้ ในถํ ้าแต่เขารอดตายออกมาในชุดเกราะเหล็ก ต่อสู้กบั ศัตรู และเข้ าใจชีวิตที่เฉียดตายมาก
ขึ ้น
5.2.2 การสร้ างตัวละคร กัปตัน อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร์ ส
ได้ มีการตีความตัวละครไปในรู ปแบบที่คล้ ายคลึงกัน และยังคงลักษณะเอกลักษณ์ของความ
เป็ นกัปตัน อเมริ กาจากในภาพยนตร์ สือการ์ ตูนเอาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งตัวละครสตีฟ โรเจอร์ ส ใน
ภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องมีลกั ษณะของ Hero Archetype อย่างชัดเจน มีคาแรคเตอร์ ที่กล้ าหาญ ต่อสู้กบั
สิ่ง เลวร้ าย มี ลัก ษณะกระตือ รื อร้ น มี พ ลัง (The
Energizer) และ ลัก ษณะชอบสัง เกตการณ์
(The Observer) เป็ นคนประเภทระตือรื อร้ น มีความมัน่ ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทังเป็
้ นคน
ประเภทรักษากฎเกณฑ์ เก็บตัว เป็ นตัวของตัวเองสูง แม้ จะเป็ นซูเปอร์ ฮีโร่ แต่กัปตันกลับไม่มีพลัง
ซูเปอร์ ฮีโร่ เลยเพราะถึงเซรุ่ ม Super-Soldier และรังสี Vita จะเปลี่ยนเขาจากชายร่ างกายอ่อนแอ
กลายเป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบทุก ๆ ด้ านก็ตาม แต่ความแข็งแกร่ง ความอดทน ความเร็ ว และ
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ความยืดหยุน่ นัน้ ล้ วนอยูใ่ นจุดสูงสุด นอกจากความสมบูรณ์ด้านร่างกายแล้ ว กัปตันอเมริ กายังฝึ กฝน
ทัก ษะการต่ อ สู้แ ละการรบ ประกอบกับ การที่ เ ขามี ค วามรู้ ทางการทหารอยู่ม าก ทํ า ให้ เ ขาเป็ น
ผู้ชํานาญการวางกลยุทธ์ และบัญชการรบ รวมไปถึงทักษะการเอาตัวรอดและการบินอีกด้ วย กัปตัน
อเมริ กามักใช้ วิธีแก้ ปัญหาตามแบบของทหาร โดยรับคําสัง่ และทําตามอย่างไม่มีข้อแม้ กัปตัน อเมริ กา
หรื อ สตีฟ โรเจอร์ ส มีการกระทําที่เหมือนกับคนอื่น ๆ ในกลุม่ อเวนเจอร์ ในแง่การปกป้องสังคมจากสิ่ง
ชัว่ ร้ าย แต่พฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดจากมุมมองและความเชื่อที่ต่างกันออกไป โดยกัปตันอเมริ กา
กัปตันมีเหตุผลของเขาเองแน่นอน และด้ วยความเป็ นคนดีมีศีลธรรมเป็ นสิง่ นําทางของเขา
นันคื
้ อสิ่งที่บริ สทุ ธิ์ใจอย่างที่สดุ เป็ นสิ่งที่ทําให้ ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้มีจดุ เด่นตรงที่ไม่มีใครผิดหรื อ
ถูก ในเรื่ องนี ้จะมีแต่ตวั ร้ ายที่ไม่เด่นชัดเพราะพวกเขาต่างก็มีมมุ มองของตัวเอง ตัวละครกัปตันอเมริ กา
ในภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องนันมี
้ จดุ ร่วมในการปกป้องโลก และขจัดสิง่ ชัว่ ร้ ายต่าง ๆ ในหมดไปด้ วยวิธีการ
ที่ถกู ต้ อง และตรงไปตรงมา
เรื่ องราวของตัวละครกัปตันอเมริ กานันสตี
้ ฟ โรเจอร์ ชายหนุ่มผู้ขี ้โรคที่ลงสมัครเข้ าโครงการ "
ซูปเปอร์ โซลเจอร์ " โดยหวังที่ ว่าเขาจะได้ กลายเป็ นทหารอย่างสมภาคภูมิ โดยเขาได้ รับเลือกจาก
ดร.ไรน์ สไตน์ และด้ วยการทดลองครัง้ นี ้ทําให้ เขากลายเป็ นยอดมนุษย์คนแรกของโลกผู้มีร่างกายที่
แข็งแรงกว่าคนทัว่ ไปอย่างมาก และเปลี่ยนรูปร่างของให้ สงู ใหญ่ขึ ้นลํ่าขึ ้นจนแทบมองไม่เห็นรูปร่างของ
ในตอนแรกเลย เขาได้ กลายเป็ นสุดยอดทหารของอเมริ กาในขณะนัน้ ซึ่งจากผลความสําเร็ จของการ
ทดลองนี ้ ทางกองทัพจึงมุง่ หวังจะสร้ างกองทัพยอดมนุษย์ขึ ้นมา แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อ ดร.ไรน์สไตน์ ถูก
สังหารหลังจากที่เขาทําการทดลองกับสตีฟเสร็ จ โดยที่สตู รและการทดลองต่าง ๆ อยู่ในหัวของดร.ไรน์
สไตน์ สตีฟจึงกลายเป็ นยอดมนุษย์เพียงคนเดียว และเขามาโผล่ในยุคปั จจุบนั ได้ เนื่องจาก เขาโดนแช่
้ ติดอยู่บนเครื่ องบินรบของ
แข็งอยู่ที่ขวโลกเหนื
ั้
อ โดยมีสาเหตุมาจากในช่วงท้ ายของสงครามโลกนันได้
นาซี เพื่อทําการปลดชนวนระเบิดร้ ายแรง แต่เขาทําพลาดและตกลงมาจนโดนแช่แข็งอยูท่ ี่นี่ โดยเหล่าอ
เวนเจอร์ ได้ มาพบเขาละช่วยเหลือออกมา
ในด้ านรูปลักษณ์ของตัวละครกัปตัน อเมริ กา หรื อ สตีฟ โรเจอร์ สนัน้ เป็ นผู้สวมเครื่ องแบบที่มี
ลวดลายแบบธงชาติสหรัฐอเมริ กา และมีโล่ที่ไม่มีสิ่งใดสามารถทําลายได้ ซึง่ สามารถใช้ ร่อนเพื่อโจมตี
เป็ นอาวุธได้ สีหลัก ๆ ที่อยู่ในชุดคือสีของธงชาติอเมริ กนั สีแดง สีขาว สีนํ ้าเงิน แสดงออกถึงแสดงออก
ให้ เห็นถึง ความจงรักภักดี ความไว้ ใจ ความศรัทธา ความมัน่ ใจ พลัง ความคล่องแคล่ว ความกล้ า
หาญ ความแข็งแกร่ ง ความบริ สทุ ธิ์ และ สันติภาพ คาแรคเตอร์ กปั ตันอเมริ กานี ้เป็ นตัวการ์ ตนู ของมา
เวลยุค ค.ศ. 1940 ที่สร้ างจากเจตนาต้ องการที่จะสร้ างความรักชาติ โดยให้ เขาต้ องทําการต่อสู้กบั ฝ่ าย
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อักษะแห่งสงครามโลกครัง้ ที่สอง กัปตันอเมริ กาจึงกลายมาเป็ นตัวละครที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ
ของไทม์ลี่คอมิกส์ ในช่วงยุคของสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ในส่วนของความเป็ นเอกลักษณ์ ส่วนตัวของมาร์ เวลสตูดิโอ และการคัดเลือกนักแสดงนัน้
นักแสดง คริ ส อีแวนส์ มีชื่อเต็ม ๆ ว่า คริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต อีแวนส์ ได้ ถูกเลือกให้ มารับบท Steve
Rogers หรื อ Captain America ที่ ยิ่งทํ าให้ เขาโด่งดังเป็ นอย่างมากเลยก็ ว่าได้ เนื่ องจากเป็ น
แล้ วบวกกับความเหมาะสมทัง้
ภาพยนตร์ แนวฮีโร่ ที่เหล่าแฟน ๆ การ์ ตนู ทัว่ โลกต่างก็ตงหน้
ั ้ าตังตารอ
้
หน้ าตา รู ปร่ างที่ลงตัวเพราะคริ สต้ องดูแลร่ างกายอย่างหนักที่จะได้ มา และการแสดงที่เปี่ ยมไปด้ วย
คุณภาพ ก็เลยทําให้ ภาพยนตร์ เรื่ อง Captain America : The First Avenger ได้ รับการประสบ
ความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก
5.2.3 ธอร์ โอดินสันเจ้ าชายแห่ งแอสการ์ ด
ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers : Age of Ultron ซึง่ ตัวละครธอร์ ใน
ภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องมีลกั ษณะของ Hero Archetype และ Fool Archetype ในคน ๆ เดียว ซึง่ มี
คาแรคเตอร์ ที่กล้ าหาญ ต่อสู้กบั สิง่ เลวร้ าย อีกทังยั
้ งตัวละครที่มีความสับสนทังในตั
้ วเองและเหตุการณ์
ั ้ รวมไปถึงสร้ างความตลกขบขัน
ต่างๆ เป็ นตัวสร้ างสถานการณ์ลําบากให้ กบั ตัวละครอื่น ๆ โดยไม่ตงใจ
ให้ กบั เรื่ องราวเนื่อจากธอร์ เป็ นตัวละครที่มาจากดาวดวงอื่น บริ บททางสังคมจึงเป็ นในลักษณะย้ อนยุค
เพราะฉะนันการที
้
่มาเจอกับคนอื่น ๆ ในกลุ่มอเวนเจอร์ ธอร์ จึงดูแตกต่างและชวนให้ ขบขันอยู่บางที
้ นคนประเภทคิดไว
ธอร์ เป็ นคนประเภทระตือรื อร้ น มีความมัน่ ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทังเป็
ทําไว บางครัง้ ทําอะไรโดยไม่ไตร่ ตรอง และชอบความท้ าทาย นิสยั ใจร้ อน วู่วาม บุ่มบ่าม มุทะลุ ทํา
อะไรไม่ค่อยคิดหน้ าคิดหลังเท่าไหร่ ดุเดือดเลือดพล่าน ไม่ค่อยยอมฟั งที่คนอื่นเขาพูด หยิ่งในศักดิ์ศรี
ของตนเองแต่ก็ยงั รักเพื่อน รักพวกพ้ องมาก ๆ เห็นคนอื่นสําคัญกว่าตัวเอง บางทีก็ถกู หลอกง่ายไป
เรื่ องราวของตัวละครธอร์ นนธอร์
ั ้ คือบุตรแห่งโอดิน เทพเจ้ าสายฟ้าผู้ปกครองแอสการ์ ด ธอร์ ได้
ทําผิดโทษฐานเข้ าไปโจมตียกั ษ์ นํ ้าแข็ง โอดินจึงลงโทษธอร์ ให้ ตกลงไปอาศัยอยู่ในโลกในนามของหมอ
พิการโดนัลด์ เบลค เพื่อสัง่ สอนให้ ธอร์ มีความเมตตา เมื่อธอร์ เกิดความเมตตาที่ต้องรักษาผู้เจ็บป่ วย
เมื่อโอดินเห็นจึงเนรมิตไม้ เท้ าไว้ ที่ภูเขาแห่งหนึ่ง ดร.เบลคได้ ไปเจอไม้ เท้ าอันหนึ่งเมื่อเค้ าเคาะเค้ าก็
กลายร่ างเป็ นธอร์ เทพเจ้ าสายฟ้าและความทรงจําทังหมดก็
้
ได้ กลับมา เขาจึงได้ เดินทางไปมาระหว่าง
โลกและแอสการ์ ด
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ในด้ านรู ปลักษณ์ ของธอร์ นัน้ ถูกออกแบบให้ สวมชุดเหมือนกับเสือ้ เกราะโรมันยุคโบราณ
เพราะเป็ นตัวละครที่สร้ างมาจากธอร์ เทพเจ้ าสายฟ้าของตํานานเทพปกรณัมนอร์ สีที่ใช้ คือ สีแดง และ
เทา แสดงออกให้ เห็นถึง พลัง ความคล่องแคล่ว ความกล้ าหาญ ความอันตราย ความแข็งแกร่ง ความ
โกรธ ความมุ่งมัน่ ความต้ องการ ธอร์ มีพละกําลัง ความแข็งแกร่ งระดับเทพเจ้ า มีความเป็ นผู้นําสูง มี
พลังใจที่กล้ าหาญเเละหยิ่งทะนงในศักดิศ์ รี ความเป็ นเทพเจ้ าของตน
ในส่วนของความเป็ นเอกลักษณ์สว่ นตัวของมาร์ เวลสตูดิโอ และการคัดเลือกนักแสดงนัน้ คริ ส
เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) เขาแสดงในฮอลลีว้ ดู เป็ นครัง้ แรกในบทบาท George Kirk ใน Star
Trek (2009) จากนันต่
้ อมาในปี 2010 รับบท Kale เรื่ อง A Perfect Getaway และเรื่ องอื่น ๆ อีกเช่น
Ca$h,Red Dawn,The Cabin in the Woods และรับบทบาทพระเอกที่โด่งดังในเรื่ อง Thor, The
Avengers และ Rush คริสได้ รับการการันตีโดยสื่อยักษ์ ใหญ่อย่างนิตยสาร People ที่ยกรางวัลผู้ชายที่
เซ็กซี่ที่สดุ ประจําปี 2014 ให้ เขาแบบไร้ ข้อกังขา คริ สเป็ นเจ้ าของหุ่นสูงใหญ่ กํายํา แข็งแรง ด้ วยความ
สูงราวรู ปปั น้ 191 ซม. และกล้ ามเนื ้อแบบนักกีฬา เขาจึงเหมาะกับบทเทพเจ้ าสายฟ้า ฮีโร่ ร่างใหญ่ผ้ ู
พร้ อมช่วยเหลือมนุษยชาติและปกป้องดวงดาวของตัวเองจากภัยอันตราย
5.2.4 ฮัลค์ หรือ ดร. โรเบิร์ต บรูซ แบนเนอร์
นักวิทยาศาสตร์ ที่ทําการทดลองเกี่ยวกับรังสีแกมมา แต่ในระหว่างการทดลอง เกิดอุบตั เิ หตุขึ ้น
ทําให้ เขากลายร่างเป็ นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยกั ษ์ ร่างกายสีเขียว มีพละกําลังมหาศาลหรื ออีกชื่อหนึ่ง
คือ ฮัลค์ ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers: Age of Ultron ซึง่ ตัวละครธอร์ ใน
ภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องมีลกั ษณะของ Hero Archetype และ Shadow Archetype ในคนๆเดียว ซึง่ มี
้ วเองและเหตุการณ์
คาแรคเตอร์ ที่กล้ าหาญ ต่อสู้กบั สิง่ เลวร้ าย อีกทังยั
้ งตัวละครที่มีความสับสนทังในตั
ต่าง ๆ เพราะคาแรคเตอร์ นึงในร่าง ในทางลบ และพยายามซ่อนมันเอาไว้ ไม่แสดงด้ านนี ้ออกมา เป็ น
ด้ านมืดที่ ดร.บรู ซ ไม่ต้องการจะรับรู้ ว่ามีสิ่งนี ้อยู่ ดร. บรู ซ แบนเนอร์ นันมี
้ ลกั ษณะ ชอบสังเกตการณ์
(The Observer) เป็ นคนประเภทรั กษา กฎเกณฑ์ เก็ บตัว เป็ นตัวของตัวเองสูง ส่วนใหญ่ จะมี
ความสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ในทางกลับ กัน ในร่ า งของฮัล ค์ นัน้ ฮัล ค์ จะมี ลัก ษณะลัก ษณะ
เคลื่อนไหว (The Mover) เป็ นคนประเภทระตือรื อร้ น อีกทังเป็
้ นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ ทํา
อะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และชอบความท้ าทาย นิสยั ใจร้ อน วู่วาม บุม่ บ่าม มุทะลุ ทําอะไรไม่คอ่ ยคิดหน้ า
คิดหลังเท่าไหร่ ดุเดือดเลือดพล่าน ไม่คอ่ ยยอมฟั งที่คนอื่นเขาพูด หยิ่งในศักดิ์ศรี ของตนเองแต่ก็ยงั รัก
เพื่อน รักพวกพ้ องมาก ๆ
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เรื่ องราวของตัวละครฮัลค์นนั ้ ดร.บรู ซ แบนเนอร์ ถูกกองทัพสหรัฐคัดเลือกให้ ไปทดลองเพื่อ
สร้ างซูเปอร์ โซลเดอร์ เซรั่มชนิดเดียวกับของกัปตันอเมริ กาขึ ้นมาใหม่ภายใต้ การดูแลของนายพลรอสส์
พ่อของเบ็ตตี ้ แบนเนอร์ เชื่อว่ารังสีแกมมาเป็ นกุญแจไขความลับของการทดลองนี ้ แบนเนอร์ ตดั สินใจ
ทดสอบรั งสีกับตัวเอง แต่ผลมันไม่ได้ ออกมาดีอย่างที่ คิด ด้ วยปริ มาณของรั งสีแกมมาจํานวนมาก
ส่งผลให้ แบนเนอร์ กลายร่างเป็ นสัตว์ประหลาดแห่งโทสะหรื อฮัลค์ เขากลายเป็ นฮัลค์แค่ชวั่ คราวก่อนจะ
กลับร่างเดิม ถ้ ามีอารมณ์โกรธรุ นแรง แบนเนอร์ จะกลายร่างเป็ นฮัลค์อีกเรื่ อย ๆ เมื่อมหัตภัยที่กําลังจะ
เกิดขึ ้นบนโลก ต้ องการความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ของดร.แบนเนอร์ นิค ฟิ วรี่ ผู้อํานวยการหน่วย
S.H.I.E.L.D. จึงชวนเขามาร่ วมทีม โดยรู้ดีว่าเดอะ ฮัลค์, พลังอันน่าอัศจรรย์ของดร.แบนเนอร์ จะเป็ น
ผลดีตอ่ ทีมอเวนเจอร์ ส
ในด้ านรู ปลักษณ์ ของฮัลค์ นัน้ ถูกออกแบบให้ มี พละกํ า ลังที่ ไม่มี ที่สิน้ สุด ฮัลค์ มีพละกํ าลัง
เริ่ มต้ นในการยกสิ่งของอยู่ที่ 100 ตัน และเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ตามความโกรธ สีของผิวภาพยนตร์ คือสีเขียว
ให้ ความรู้สกึ ถึงการเติบโต ความอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี และความทนทาน ซึง่ จุดเด่นตัวละครคือ
ในเวลาปกติเป็ นดร.แบนเนอร์ แต่พอโกรธมาก ๆ ก็จะกลายร่ างเป็ นอสุรกายฮัลค์ เนื ้อเรื่ องกล่าวถึงนัก
ฟิ สิกส์ ชื่ อ ดร. บรู ซ แบนเนอร์ ที่ ประสบอุบัติเหตุจากการทดลองจนถูก รั งสีแกมมา และเกิ ดความ
ผิดปกติกบั ร่ างกาย กลายร่างเป็ นมนุษย์ตวั สีเขียวที่มีพละกําลังมหาศาล แต่ไม่สามารถควบคุมตัวเอง
ได้
ในส่วนของความเป็ นเอกลักษณ์ ส่วนตัวของมาร์ เวลสตูดิโอ และการคัดเลือกนักแสดงนัน้
มาร์ ค รัฟฟาโล คือหนึง่ ในนักแสดงชายยอดนิยมคนหนึ่งของวงการฮอลลีว้ ดู เขาเริ่ มต้ นอาชีพในวงการ
ละคร และได้ รับรางวัล Lucille Award สาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมจากเรื่ อง This is Our Youth
ขณะที่ในวงการภาพยนตร์ นนั ้ รัฟฟาโล่ โด่งดังจาก You Can Count on Me ในปี 2000 ซึง่ ทําให้ ได้ รับ
รางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ มอน ทรี อลั และรางวัลดาวรุ่ งยอดเยี่ยมจาก
สมาคมนักวิจารณ์ ภาพยนตร์ แห่ง ลอส แองเจลิส เขาขึน้ ชื่ อว่าเป็ นนักแสดงที่ เข้ าถึงบทบาทได้ ใน
ภาพยนตร์ ทุกแนว ถึงกระนัน้ เขาเคยให้ สมั ภาษณ์ว่ารู้ สึกหวัน่ ใจกับการก้ าวสู่ขอบเขตการแสดงใหม่
แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธถึงความตื่นเต้ นและความกระตือรื อร้ น ที่มีตอ่ โปรเจกต์ "The Avengers" ได้
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5.2.5 ตัวละคร โลกิ
ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger ซึง่ ตัวละครนี ้มีลกั ษณะของ Shadow Archetype และ
Trickster Archetype ในคนๆเดียว มีคาแรคเตอร์ ที่ชวั่ ร้ าย อีกทังยั
้ งใช้ กลอุบายหรื อเล่ห์เหลี่ยมในการ
ทําให้ ตนเองได้ เปรี ยบ LOKI (โลกิ) ก็ คือ เทพองศ์ หนึ่งจากตํานานเทพทางยุโรปเหนือ (Norse
้ น เทพที่เกิดจาก “ยักษ์ ” กับ “เทพ” โดยมีศกั ดิ์เป็ นหลานชายของเทพ
Mythology) ซึ่ง LOKI นันเป็
Odin ซึง่ เป็ นเทพเจ้ าที่มีตําแหน่งสูงที่สดุ ของยุโรปเหนือ LOKI นันมี
้ สมญาว่าเป็ นเทพแห่งไฟ มีนิสยั เจ้ า
เล่ห์ชอบพูดโกหกและยังมีความสามารถในการแปลงร่างของตนเองได้ อีกด้ วย โดยนิสยั แล้ ว “โลกิ” นัน้
เป็ นคนซุกซนชอบแกล้ งคนอื่น
เรื่ องราวของตัวละครโลกินนมี
ั ้ ที่มาเดียวกับธอร์ มาจากภาพยนตร์ แยกเรื่ อง Thor (2011) ‘โลกิ’
บุตรแห่งลุยวี่ เทพแห่งการหลอกลวงและการโกหก (God of Mischief) เขาเป็ นน้ องบุญธรรมของ ‘ธอร์ ’
เทพเจ้ าแห่งสายฟ้าจากตํานานเทพนิยายนอร์ สที่ถกู Marvel Comics จับมายําเป็ นการ์ ตนู ซูเปอร์ ฮีโร่
ในซีรีส์ Thor เมื่อมหาสงครามระหว่างเหล่าเทพแห่งแอสการ์ ดกับยักษ์ นํ ้าแข็งแห่งโยทันไฮม์อุบตั ิขึ ้น
'บอร์ ' ราชาแห่งแอสการ์ ด ได้ กรี ฑาทัพเข้ ากวาดล้ างเหล่ายักษ์ นํ ้าแข็งถึงโยทันไฮม์ แต่ระหว่างที่รบกัน
อยู่นนั ้ บอร์ ถกู แช่แข็งและสาปให้ กลายเป็ นหิมะจนหายตัวไป 'โอดิน' บุตรของบอร์ จึงได้ ขึ ้นมาเป็ น
ราชาผู้นําทัพแอสการ์ ดเข้ ากวาดล้ างเหล่ายักษ์ นํา้ แข็งรวมถึงสังหาร ‘ลุยวี่ ’ ผู้เป็ นราชาลงได้ หลัง
สงครามสงบลง โอดินได้ สํารวจโยทันไฮม์และเขาก็พบกับเด็กชายเผ่ายักษ์ นํ ้าแข็งคนหนึ่งที่มีรูปลักษณ์
ผิดแปลกไปจากยักษ์ นํา้ แข็งทั่วไปที่มีผิวสีนํา้ เงินและร่ างสูงใหญ่ เด็กคนนีม้ ีร่างกายเท่ากับชาวแอ
สการ์ ด ผิ ว กายก็ ไ ม่ใ ช่ สี นํ า้ เงิ น โอดิ น จึง เก็ บ มาเลี ย้ งเป็ นบุต รบุญ ธรรมและตัง้ ชื่ อ ให้ ว่ า ‘โลกิ ’ แต่
เนื่องจากโอดินมี ‘ธอร์ ’ เป็ นบุตรชายอยูแ่ ล้ ว โลกิจงึ เหมือนตกอยู่ภายใต้ เงาของธอร์ เสมอมา เพราะธอร์
ทังแข็
้ งแกร่ ง สง่างาม น่าเกรงขาม ต่างจากโลกิที่ตวั เล็ก ร่ างกายอ้ อนแอ้ น อ่อนแอ โลกิจึงอิจฉาธอร์
และเจ็บปวดอย่างยิ่งที่ตวั เองเป็ นเพียงทายาทลําดับสอง โลกิเลยไม่อยู่นิ่ง คอยหาเรื่ องก่อกวนธอร์ และ
ป่ วนเหล่าฮีโร่เสมอ
ในด้ านรูปลักษณ์ของโลกินนั ้ ถูกออกแบบให้ เป็ นตัวละครร้ ายที่หน้ าตาดี ชุดนันถู
้ กออกแบบให้
สวมชุดเหมือนกับเสื ้อเกราะโรมันยุคโบราณเช่นเดียวกันกับธอร์ สีหลัก ๆ คือ สีดํา และสีทอง ที่ให้
ความรู้ สึก ถึงความเศร้ าหมอง พลัง ความชั่วร้ าย ความตาย ความลึกลับ ความหวาดกลัว ความ
ซับซ้ อน ความสับสน ความขลาด ความอิจฉา และ ความหึงหวง เช่นเดียวกับคาแรคเตอร์ ของตัวละคร
นี ้ที่ไม่ได้ ร้ายโดยเนื ้อแท้ แต่มีหลาย ๆ เหตุผลผลักดันให้ เขาเป็ นอย่างนัน้ หลัก ๆ คือริ ษยาธอร์ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ชื่นชม และอยากเป็ นแบบธอร์ ที่มีแต่คนรัก ยินดีต้อนรับ ไม่เหมือนเขาที่ดหู วั เดียวกระ
เทียบลีบในสังคม
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ในส่วนของความเป็ นเอกลักษณ์สว่ นตัวของมาร์ เวลสตูดโิ อ และการคัดเลือกนักแสดงนัน้ ทอม
ฮิดเดิลสตัน (Tom Hiddleston) ได้ รับการทาบทามให้ มาเล่นภาพยนตร์ เรื่ อง Thor โดยได้ รับบทเป็ นโล
กิน้องชายของเทพเจ้ าสายฟ้า ซึ่งภาพยนตร์ เรื่ องนีน้ ับว่าเป็ นการแจ้ งเกิดให้ กับเขาอย่างเต็มตัว จน
บางครัง้ มีแฟน ๆ ภาพยนตร์ หลายคน บอกว่าเขาแอบแย่งความโดดเด่น และแย่งคะแนนความน่า
สงสาร มาจาก คริ ส เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) ผู้รับบทธอร์ ด้วยซํ ้าไป ภายหลังจากเป็ นที่ร้ ูจกั จาก
The Avengers และเขา
ภาพยนตร์ เรื่ อง Thor แล้ ว เขาอย่างยิ่งใหญ่อีกครัง้ กับซูเปอร์ ฮีโร่ทงหลายใน
ั้
ยัง คงได้ รับเสียงตอบรั บที่ ดีจากแฟน ๆ อี กเช่นเคย แม้ จะเป็ นตัว ร้ ายของเรื่ อง แต่นั่น ก็ ไม่ได้ ทํา ให้
บทบาท โลกิ ของเขาถูกกลืนกินไปในหมูผ่ ้ พู ิทกั ษ์ โลกแต่อย่างใด

5.3 อภิปรายผลการวิจัย
การเล่าเรื่ อง Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of Ultron ตัวละครซุปเปอร์ ฮี่โร่
หลัก ๆ สี่คนในภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องมีลกั ษณะของ Hero Archetype เป็ นแกนหลัก และเพิ่มมิติให้ กบั
ตัวละครทังสี
้ ่โดยการสร้ างตัวละครที่เป็ นซุปเปอร์ ฮีโร่เหมือนกันต่างกันตรงที่ พื ้นฐานของแต่ละคน การ
กระทํา หรื อการแสดงออก โดยที่ Ironman มีลกั ษณะของ Trickster Archetype ที่เพิ่มเล่ห์เหลี่ยมใน
การทําให้ ตนเองได้ เปรี ยบ หรื อได้ ผลประโยชน์ เพราะตัวละครนี ้เป็ นทังนั
้ กวิทยาศาสตร์ และนักธุรกิจ ซึง่
จะแตกต่างจาก Captain America อย่างชัดเจนเพราะตัวละครนี ้จะเน้ นความเป็ น Hero Archetype
อย่างมากมีคาแรคเตอร์ ที่เหมือนเป็ นผู้นําของกลุ่มอเวนเจอร์ มีความกล้ าหาญ ต่อสู้กบั สิ่งเลวร้ าย มี
ลักษณะที่ซื่อตรงอย่างชัดเจน ในส่วนของ Thor นันจะเพิ
้
่ม Fool Archetype เข้ ามาเป็ นตัวละครที่สร้ าง
สถานการณ์ลําบากให้ กบั ตัวละครอื่น ๆ รวมไปถึงสร้ างความตลกขบขันให้ กบั เรื่ องราว Hulk นันจะมี
้
้ วเองและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เพราะคาแรคเตอร์ นึง
ความเป็ น Shadow Archetype มีความสับสนทังในตั
ในร่ างเป็ นทางลบ และพยายามซ่อนมันเอาไว้ ไม่แสดงด้ านนี ้ออกมา หรื อแม้ แต่ตวั ร้ ายในภาพยนตร์ ก็
ยังสร้ างให้ มีมิติ Loki นันมี
้ ทงั ้ Shadow Archetype และ Trickster Archetype ในคน ๆเดียว มี
คาแรคเตอร์ ที่ชวั่ ร้ าย อีกทังยั
้ งใช้ กลอุบายหรื อเล่ห์เหลี่ยมในการทําให้ ตนเองได้ เปรี ยบ จะเห็นได้ ว่าตัว
ละครหลักในภาพยนตร์ ทงั ้ สองเรื่ องนัน้ จะมีคาแรคเตอร์ ที่ไม่ทับซ้ อนกันทําให้ การกระจายบททําได้
อย่ า งทั่ว ถึ ง ทุก ตัว ละครโดดเด่ น ในแนวทางของตัว เอง ในส่ว นขององค์ ป ระกอบในโครงเรื่ อ งใน
ภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องนันเป็
้ นไปตามขนบการเล่าเรื่ องของ กาญจนา แก้ วเทพ (2541) คือ มีการเล่า
เรื่ องไปตามขันตอนตั
้
งแต่
้ ขนเริ
ั ้ ่ มเรื่ อง ขันพั
้ ฒนาเหตุการณ์ ขันภาวะวิ
้
กฤต ขันภาวะคลี
้
่คลาย และขัน้
ยุติเรื่ องราว เช่นเดียวกับภาพยนตร์ เรื่ องอื่น ๆ แต่ Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of
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Ultron มีความต่างที่ตอนนจบของเรื่ องที่มีเรื่ องราวในส่วนของ End Credit ที่ต้องการจะเชื่อมโยงไปยัง
ภาพยนตร์ อื่น ๆ ซึง่ มาร์ เวลสตูดิโอเองเป็ นบริ ษัทแรกที่ทําสิ่งนี ้ออกมาเป็ นเป็ นที่นิยมได้ ซึง่ กลยุทธ์ End
Credit นี ้กลายเป็ นธรรมเนียมของภาพยนตร์ มาร์ เวลเกือบทุกเรื่ องที่หลัง End Credit จะมีฉากลับ
เล็ก ๆ น้ อย ๆ เพื่อบอกใบ้ ภาคต่อไปหรื อเชื่อมไปหาเรื่ องอื่นในจักรวาลซึง่ ฉากดังกล่าวกลายเป็ นลูกเล่น
ที่ผ้ ชู มติดตามชมมาตลอดตังแต่
้ ปี 2008 End Credit ของมาร์ เวลจะเป็ นการปูพื ้นเชื่อมโยงไปยังเรื่ อง
อื่น ๆ ซึง่ เป็ นการสร้ างความพูกพันธ์ และความอยากดูตวั ละครต่อ ๆ ไปจากค่ายภาพยนตร์ นี ้ จาก
ศึกษาพบว่าจุดเริ่ มต้ นของกลยุทธ์ End Credit นันเป็
้ นเพราะทางมาร์ เวลสตูดิโอเองอยากเอาใจแฟนๆ
เพราะคิดว่าแฟนภาพยนตร์ อยากรอดูซุปเปอร์ ฮีโร่ หลายๆตัวมาอยู่ในเรื่ องเดียวกัน พวกเขาจึงอยากทํา
อเวนเจอร์ เขาเริ่ มแนะนําซุปเปอร์ ฮีโร่ทีละตัว ๆ แล้ วค่อยจับมาเจอกัน เขาวางแผนล่วงหน้ ากันนาน
แล้ วกลายเป็ นว่าหนังอเวนเจอร์ ทําเงินมากมหาศาล อีกทังยั
้ งเป็ นหนังพาณิชย์ที่ดี มีการดําเนินเรื่ องน่า
ติดตาม เลยทําให้ ได้ กลุม่ คนดูที่เป็ นแฟนมาร์ เวลและไม่ใช่แฟนกลับมาติดตาม
การเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ของมาร์ เวลสตูดิโอที่ทํารายได้ สงู สุดสองอันดับแรกนัน้
กลยุทธ์ที่เห็นได้ เด่นชัดอีกอย่างคือ Marvel Cinematic Universe หรื อที่เรี ยกย่อ ๆ ว่า MCU นัน้ คือ
การผลิตภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ หลาย ๆ เรื่ องของมาร์ เวลที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเริ่ มต้ นจาก
ซุปเปอร์ ฮีโร่ แต่ละคน แล้ วนําหลาย ๆ คนมารวมกันในภาพยนตร์ อีกเรื่ อง และเรื่ องต่อ ๆ มาก็มีความ
เกี่ยวเนื่องกันอีก ซึง่ ก่อนจะมาเป็ นภาพยนตร์ เรื่ อง Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of
Ultron ตัวละครหลักทังหมดสี
้
่คน Iron Man Captain America Thor และ Hulk ถูกสร้ างขึ ้นมาโดยการ
วางแผนล่วงหน้ าจากมาร์ เวลสตูดิโอ กลยุทธ์ Marvel Cinematic Universe นี ้มีระบบการทํางานที่เริ่ ม
ตังแต่
้ การเขียนบท การคัดเลือกนักแสดง และทุก ๆ ขันตอนการสร้
้
างภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องที่ต้อง
สอดคล้ องต่อเนื่องกัน ผู้กํากับภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องจะต้ องมาพูดคุยกันเพื่อวางแผนให้ ทิศทางของ
ภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องสอดประสานอย่างลงตัว มันก็เลยขยายตลาดออกไปได้ กว้ างกว่าเดิมอีก มาร์ เวล
คือเขามีหลักการอยู่ เขาจะวางโครงเรื่ องมา ว่าต้ องการเนื ้อเรื่ องประมาณไหน ต้ องการเชื่อมโยงไปยัง
ภาพยนต์เรื่ องอื่นยังไง ที่เหลือปล่อยให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้กํากับ การคุมโทนของมาร์ เวลสตูดิโอขึ ้นอยู่กบั
้ บท เลือกผู้กํากับ Post Production เขาจะเป็ นคนคุมว่าโทน
โปรดิวเซอร์ ใหญ่ คือ Kevin Feige ตังแต่
ทังหมดของภาพยนตร์
้
จะไปทิศทางไหนซึ่งจะเห็นได้ ว่าโทนของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ นส่วนเครี ยด หรื
อดราม่าแค่ไหน ทางค่ายภาพยนตร์ ก็จะจะไม่ทิ ้งอารมณ์ ขนั ในเรื่ อง จากการศึกษาพบว่ามาร์ เวลสตูดิ
โอจะเอา Concept ของ Comics ถึงแม้ ว่าแต่ละเล่มจะเป็ นเรื่ องราวที่แยกกันไป ที่ว่าไม่ว่าจะเป็ นเล่ม
ของ Spiderman เล่มของ Iron Man เล่มของ Captain America แต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ ้นในโลก
เดียวกัน อย่างเช่นวันหนึ่งสไปเดอร์ แมนไปหยุดโจรปล้ นแบ้ งค์ แล้ วแบ้ งค์ระเบิด ในเล่มของกัปตัน
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อเมริกาบินผ่านแบ้ งค์นนั ้ ก็จะเห็นว่ามันระเบิดไปมันเป็ นความต่อเนื่องกันที่ทําให้ คนอ่านรู้สกึ ว่าเราอยู่
ในโลกที่มนั สมจริ งและเป็ นโลกที่กว้ างมีอะไรเกิดขึ ้นตลอดเวลา และเขานํา Concept นี ้มาใช้ กับ
ภาพยนตร์ เลบทําให้ คนใส่อารมณ์ ใส่ความรู้ สกึ ร่ วมเข้ าไปด้ วย ถึงแม้ ว่ากลยุทธ์ Marvel Cinematic
Universe จะประสบความสําเร็ จมากขนาดไหนก็ตามทางค่ายมาร์ เวลสตูดิโอก็ยงั ให้ ความสําคัญกับ
ภาพยนตร์ เดี่ยว ๆ อยู่ หมายความว่าไม่ว่าแต่ละ่ เรื่ องจะเชื่อมโยงกันขนาดไหนแต่ภาพยนตร์ เดี่ยวของ
ซุปเปอร์ ฮี่โร่แต่ละคน ผู้ชมภาพยนตร์ ที่ไม่เคยดูก็ต้องเข้ าใจไม่จําเป็ นต้ องดูเรื่ องไหนมาก่อน
ในส่วนของการประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ของมาร์ เวลสตูดิโอที่ทํารายได้ สงู สุดทัง้
สองเรื่ องนันบอกเล่
้
าสิง่ หนึง่ ที่เหมือนกันนัน่ คือเรื่ องจิตใจของเหล่าซุปเปอร์ ฮีโร่นนั่ เอง แม้ จะมีพลัง และ
ความสามารถพิเศษอันตระการตา แต่เนื ้อแท้ แล้ ว อเวนเจอร์ ทุกคนต่างก็มีพื ้นฐานมาจากมนุษย์ที่คิด
ได้ และเจ็บเป็ น จึงไม่ใช่เรื่ องแปลก หากพวกเขาจะมีเหตุผลส่วนตัวในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่
พวกเขาคิดว่าถูก แม้ มนั จะต้ องไปขัดแย้ งกับคนอื่น ๆ ก็ตามที ทีมอเวนเจอร์ แท้ จริ งแล้ วก็เป็ นแค่มนุษย์
ที่มีหวั จิตหัวใจไม่ตา่ งจากมนุษย์ทวั่ ๆ ไป เรี ยกได้ ว่าเป็ นจุดแข็งของหนังในแฟรนไชส์ MCU (Marvel
Cinematic Universe) อยูพ่ อสมควร ตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่เกือบทุกตัวจะถูกสร้ างความมีเลือดเนื ้อแบบ
มนุษย์มาอย่างสมํ่าเสมอและสอดรับกันในหนังแต่ละภาค ทําให้ เข้ าใจตัวละครแต่ละตัวในความเป็ น
มนุษย์ได้ ไม่ยาก จากการศึกษาพบว่า ตัวละครหลักที่มีความสําคัญกับมาร์ เวลสตูดิโอคือ โทนี่สตาร์ ค
หรื อไอรอนแมน ความสําเร็ จส่วนหนึ่งมาจากไอรอนแมนเพราะเป็ นภาพยนตร์ ที่ค่อนข้ างสมจริ ง ได้
้ เด็ก
นักแสดงที่ได้ อารมณ์ มากอย่าง โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ และได้ ทีมสร้ างที่เป็ นแฟนคอมมิกตังแต่
เป็ นคนที่เข้ าใจตัวละคร เช่นเดียวกับคนอื่น นักแสดงกับตัวละครของมาร์ เวลแทบจะเป็ นหนึ่งเดียวกัน
การคัด เลื อ กนัก แสดงนัน้ มาร์ เ วลสตูดิ โ อไม่ ไ ด้ เ ลื อ กนัก แสดงจากความมี ชื่ อ เสี ย ง แต่ม องความ
เหมาะสมของบทและการเซ็นสัญญาระยะยาวเพื่อให้ สอดคล้ องกับ Marvel Cinematic Universe การ
คัดเลือกนักแสดงนันให้
้ เหมาะกับบทบาทของตัวละครนัน้ เขาเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับตัวละครทัง้
รู ปลักษณ์หรื อนิสยั ส่วนตัวให้ ตรงกับบท และเน้ นผู้กํากับเข้ าใจในจิตวิญญาณของหนังสือการ์ ตนู คอม
มิค มาร์ เวลสตูดิโอมองว่าเป็ นงานของทีม ที่ทกุ คนต้ องมาช่วยกัน แล้ วผู้กํากับทุกคนไม่ได้ ต่างคนต่าง
ทํางาน ทุกคนมาช่วยกันหมด มาแชร์ กนั ว่าเรื่ องจะยังไง เพราะทุกคนต้ องรับหน้ าที่ต่อๆกันไปบางคน
ช่วยกํากับบางซีนให้ อีกคน โดยหลัก ๆ แล้ วจะมีผ้ กู ํากับที่เป็ นหัวเรื อใหญ่หนึ่งคนกํากับประมาณ 95%
และเป็ นผู้กํากับท่านอื่นมากํากับบางซีนให้ อีกประมาณ 5% เป็ นเหตุผลที่ว่าการประกอบสร้ างของตัว
ละครนัน้ ทุกอย่างมีที่มาที่ไป ตัวละครทุกตัวมีมิติ ทําให้ คนดูมีความรู้ สึกร่ วมและเอาใจช่วยไปกับตัว
ละครเหล่านันได้
้ ไม่ยาก
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5.4 ข้ อจํากัดของงานวิจัย
เนื่องด้ วยภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avenger Age Of Ultron จากค่ายมาร์
เวลสตูดิโอ เป็ นค่ายภาพยนตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์ผ้ มู ีความรู้เฉพาะทาง
จากประเทศไทยเท่านัน้ ทําให้ ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถเข้ าถึงโครงสร้ างในการผลิตอย่างใกล้ ชิด ผู้วิจยั จึง
ทําการศึกษาเฉพาะตัวเนื ้อหา และวิธีการนําเสนอจากการรับชมและวิเคราะห์ด้วยตนเอง จึงอาจทําให้
ขาดความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์การผลิต กระบวนการผลิต ไว้ ในการเล่าเรื่ องได้ อย่างลึกซึ ้ง

5.5 ข้ อเสนอแนะ
1) ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ไม่ได้ ศึกษาด้ านการตลาดเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ อง การตลาด
เฉพาะทางของมาร์ เวลสตูดิโอนันอาจมี
้
ส่วนอย่างมากในการทําให้ ภาพยนตร์ ประสบความสําเร็ จใน
ด้ านรายได้ เช่นกัน ดังนันจึ
้ งอาจมีการศึกษาเกี่ยวกับการตลาดเฉพาะตัวของค่ายภาพยนตร์ เพิ่มเติม
จากงานวิจยั ชิ ้นนี ้
2) หากมีการนํางานวิจยั ชิ ้นนี ้ไปศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ อง Cinematic Universe จากค่าย
ภาพยนตร์ อื่น ๆ จะทําให้ ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อน รูปแบบไหนที่ขาดหายหรื อตกหล่นจากกลยุทธ์ นี ้ใน
วงการภาพยนตร์ เพิ่มขึ ้น

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัยและอภิปราย
จากการวิจัยเรื่ อง กลยุทธ์ การประกอบสร้ างเนือ้ หาภาพยนตร์ ให้ เกิดความนิยมของมาร์
เวลสตูดิโอ ได้ ศกึ ษาโครงสร้ างการเล่าเรื่ องและ การประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮี
โร่ ที่ทํารายได้ สงู สุดของมาร์ เวลสตูดิโอ จํานวน 2 เรื่ อง ได้ แก่ Marvel's The Avenger และ
Avenger : Age of Ultron ประกอบกับการค้ นคว้ าเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกของนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้กํากับภาพยนตร์ ในประเทศไทย และผู้มีความรู้ ค
วาเชียวชาญเรื่ องมาร์ เวลสตูดิโอ ซึง่ จากการศึกษาและวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถสรุ ปผลได้ ดงั นี ้

5.1 โครงสร้ างการเล่ าเรื่ องในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ท่ ีทํารายได้ สูงสุดของมาร์
เวลสตูดโิ อ
โครงสร้ างการเล่า เรื่ อ งนัน้ ส่วนมากมัก มี การนํ า เสนอแก่ น เรื่ อง (Theme) จะเป็ นแบบ
ผสมผสานหลายอย่าง แต่หลัก ๆ จะเน้ นไปทาง Power Theme ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับพลังอํานาจที่
เหนือมนุษย์ ความไม่ลงรอยกันระหว่างทีมอเวนเจอร์ และตัวร้ าย ที่มาจากความต้ องการในการ
แย่งชิงพลังอํานาจต่าง ๆ โดยมีเรื่ องของ Morality Theme สอดแทรกอยูต่ ลอดทั ้งเรื่ อง
ด้ านโครงเรื่ องของภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron
ส่วนใหญ่ มีพัฒนาการโครงเรื่ องที่ ไม่ซับซ้ อน มีการนํ าเสนอโครงเรื่ องที่ มีการเน้ นให้ เห็นถึงการ
รวมตัวกันของซูปเปอร์ ฮีโร่ อย่าง ไอรอน แมน กัปตัน อเมริ กา ฮัลค์ และ ธอร์ เน้ นความสัมพันธ์
ระหว่างซูปเปอร์ ฮีโร่ด้วยกัน ที่ได้ มาถึงความสามัคคี โดยโครงเรื่ องในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ทั ้งสอง
เรื่ องจะประกอบด้ วย
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1) การเริ่ มเรื่ อง (Exposition) เปิ ดเรื่ องด้ วยโลกมนุษย์กําลังเผชิญกับอันตรายที่มาจาก
สิ่งมี ชีวิตนอกโลก พร้ อมกับ แนะนํ าตัวละครซุปเปอร์ ฮีโ ร่ ห ลักในเรื่ อง เช่น ไอรอน แมน กัปตัน
อเมริ กา ฮัลค์ และ ธอร์
2) การพัฒนาเหตุการณ์ไปสู่ปมปั ญหา (Rising Action) เป็ นช่วงที่ตวั ละครหลักในทีมอ
เวนเจอร์ มีความขัดแย้ งกันเองในทีม ทัง้ ในแง่ของการปรับตัวเข้ าหากัน หรื อความไม่ลงรอยกัน
ทางด้ านความคิด
3) ขันภาวะวิ
้
กฤติสงู สุด (Climax) ทีมอเวนเจอร์ กลับมารวมตัวกันเพื่อปกป้องโลกมนุษย์
โดยมีจดุ จบของโลกเป็ นเดิมพัน
่คลาย (Falling Action) เริ่ มเห็นถึงความสามัคคีของทีมอเวนเจอร์ ทําให้
4) ขันภาวะคลี
้
ปกป้องโลกมนุษย์ให้ พ้นจากอันตรายได้
5) ขันตอนยุ
้
ติเรื่ องราว (Ending/Resolution) เหตุการณ์ทกุ อย่างบนโลกมนุษย์กลับเข้ าสู่
สภาวะปกติ ในขณะที่ทีมอเวนเจอร์ ได้ แยกย้ ายไปตามทางของตัวเอง และจะสามารถรวมตัวเมื่อ
โลกต้ องการความช่วยเหลือ
แก่นเรื่ องหรื อแก่นความคิด (Theme) ของภาพยนตร์ เรื่ องนีจ้ ะเป็ นแบบผสมผสานหลาย
อย่าง แต่หลัก ๆ จะเน้ นไปทาง Power Theme ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับอํานาจ ความไม่ลงรอยกัน
ระหว่างกลุม่ พระเอก และตัวร้ าย ที่มาจากความต้ องการในการแย่งชิงพลังอํานาจต่าง ๆ โดยมีเรื่ อง
ของ Morality Theme สอดแทรกอยู่ตลอดทังเรื
้ ่ อง เพื่อแสดงให้ เห็นว่าพลังอํานาจเหนือมนุษย์นนั ้
มาพร้ อมกับจิ ต สํานึกที่ ดี และความรั บผิ ดชอบต่อสวนรวม ซึ่งสิ่ง ที่ ตัวร้ ายต้ องการนัน้ รคื อพลัง
อํานาจในแบบเดียวกันแต่จดุ มุ่งหมายการนําไปใช้ นนต่
ั ้ างกันโดยสิ ้นเชิง ไม่ได้ สนใจว่าสิ่งที่ถกู ต้ อง
คืออะไร และไม่ได้ ทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเลยแม้ แต่น้อย
ประเด็นขัดแย้ งในภาพยนตร์ พบว่าภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องนันมั
้ กมีความขัดแย้ งแบ่งได้ เป็ น
2 แบบ คือ ความขัดแย้ งระหว่างตัวละครกับตัวละคร และความขัดแย้ งระหว่างตัวละครกับ
ความคิดภายในจิตใจ ซึ่งความขัดแย้ งระหว่างตัวละครกับตัวละครกับตัวละครนั ้น มีทั ้งทีมอเวน
เจอร์ ขดั แย้ งกับตัวร้ าย ในส่วนของความขัดแย้ งระหว่างทีมอเวนเจอร์ ด้วยกันนัน้ ภาพยนต์แสดงให้
เห็นชัดให้ เกินการขัดแย้ งกันเองในทีมเพื่อสร้ างปมความบาดหมางขึ ้นมาระหว่างทีม และเป็ นการ
ตอกยํ ้าขึ ้นมาว่าการรวมพลังในตอนต้ นนัน้ ไม่ได้ ราบรื่ นอย่างที่มนั ควรจะเป็ นทําให้ ประเด็นความ
ขัดแย้ งของตัวละครดูมีมิติมากขึ ้น ในส่วนความขัดแย้ งระหว่างตัวละครกับความคิดภายในจิตใจ
นั ้นพบในลักษณะคล้ าย ๆ กันคือ ความขัดแย้ งเกี่ยวกับตัวละครนับเป็ นอีกองค์ประกอบหลักที่มี
ความสําคัญในการดําเนินเรื่ องราวให้ น่าติดตาม ตัวละครหลักในทีมอเวนเจอร์ ที่มีบทบาทเด่น ๆ มี
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ทั ้งหมด 6 ตัวละคร คือ ไอรอน แมน กัปตัน อเมริ กา ฮัลค์ ธอร์ โลกิ และอัลตรอน โดยทังหมดเป็
้
น
ตัวละครรอบด้ าน หรื อตัวละครที่ซบั ซ้ อน (Round Character or Complex Character) เป็ นตัว
ละครที่มีลกั ษณะนิสยั หลาย ๆ ด้ านอยู่ในตัวเอง มีลกั ษณะนิสยั เปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ทําให้
คาดเดาได้ ยาก เป็ นตัวละครที่มีชีวิตความคิด อารมณ์ และความรู้ สกึ เหมือนกับมนุษย์ในโลกแห่ง
ความเป็ นจริ ง อาจมี ทั ง้ รั ก โลภ โกรธหลง ดี หรื อ เลว อยู่ ใ นตั ว เองได้ มี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงลักษณะต่าง ๆ ไปตามเหตุการณ์ ที่ดําเนินไป ซึ่งตัวละครซูเปอร์ ฮีโร่ ที่มาเวลสตูดิโอ
ออกแบบมานัน้ มีความเป็ นมนุษย์มากขึน้ ดราม่ามากขึน้ มีข้อดี ข้อเสีย ไม่ใช่ใช้ แต่กําลังในการ
ั้
่ องนันแสดงให้
้
เห็น
แก้ ปัญหา ซึง่ การแก้ ปัญหานันไม่
้ จําเป็ นต้ องถูกต้ องเสมอไป ภาพยนตร์ ทงสองเรื
ว่าการตัดสินใจของเหล่าซุปเปอร์ ฮี่โร่นั ้นก็มีข้อผิดพลาดได้ เหมือน ๆ กับคนทัว่ ๆ ไป
ฉากในการเล่าเรื่ องแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ช่วงเวลาปั จจุบนั (2014) เล่าเรื่ องจากสถาณ
การณ์ปัจจุบนั ไปสู่อนาคตในลักษณะตามเข็มนาฬิกาอาจจะมีแทรกเรื่ องราวในอดีตบ้ างเพื่อเฉลย
เงื่อนงําต่าง ๆ และสถานที่ (Location) คือสถานที่ตา่ งๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และมีประเทศอื่น
ๆทัว่ โลกบ้ างประปราย
อีกหนึ่งองค์ประกอบของการเล่าเรื่ องที่สําคัญของค่ายภาพยนตร์ มาเวลสตูดิโอ คือ บท
สนทนา เป็ นรายละเอียดที่สําคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความดึงดูดและน่าสนใจให้ กบั เนือ้ เรื่ องให้
พัฒนาไปเรื่ อย ๆอีกทังยั
้ งเป็ นการแสดงให้ เห็นบุคลิก ทัศนคติต่างๆของตัวละครโดยภาพยนตร์ ทงั ้
สองเรื่ องใช้ ภาษาพูดในการดําเนินเรื่ องโดยส่วนใหญ่ ซึ่งที่บทสนทนาในเรื่ องนี ้ใช้ บทสนทนาแบบ
ภาษาพูดทัว่ ไปที่อาจจะมีคําที่สื่ออารมณ์ผ้ พู ดู ได้ มากขึ ้น อาจจะมีบ้างที่เป็ นคําสบถ มุขตลก หรื อ
คําด่า แต่โดยรวมแล้ วเป็ นภาษาสุภาพที่ใช้ ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เป็ นคําที่เข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
สันกระชั
้
บ
ในด้ านมุมมองการเล่าเรื่ องพบว่า การเล่าเรื่ องจากมุมมองที่เป็ นตัวกลาง (The Objective)
เป็ นการเล่าเรื่ องที่ไม่ปรากฏตัวผู้เล่าในลักษณะของตัวบุคคล แต่จะเป็ นการเล่าจากมุมมองของคน
วงนอกที่สังเกตและรายงานเหตุการณ์ ทีเกิดขึ ้นอย่างเป็ นกลางตามเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นจริ ง และ
ปล่อยให้ ผ้ ชู มตัดสินเอาเอง
ตอนจบของเรื่ องนับเป็ นจุดเด่นที่แตกต่างจากค่ายภาพยนตร์ อื่น ๆ โดยเฉพาะ End Credit
ของมาร์ เวลจะเป็ นการปูพื ้นเชื่อมโยงไปยังเรื่ องอื่น ๆ ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นเรื่ องถัดไป End Credit
เพื่อเชื่อมโยงภาพยนตร์ แล้ วพอมันมีแล้ วมันเลยทําให้ กลายเป็ นลูกเล่นของค่ายที่คนประทับใจ เขา
ก็เลยเพิ่มเข้ ามาบางอย่างก็แค่ใส่เข้ ามาเฉย ๆ ไม่ได้ จะโยงอะไร กลายเป็ นลูกเล่นสําคัญของ
ภาพยนตร์ ที่ทําให้ ใคร ๆ ติดตาม กลายเป็ นกระแส เหมือนเติมอะไรลงเป็ นบางอย่างแล้ วมันเก๋ดี

109
กลายเป็ นสิ่งที่คนรอคอยดู แล้ วในคอมมิคเองก็จะมีมขุ ตลกอะไรอย่างนี ้แทรก ๆ อยู่ ใส่ไว้ เป็ นการ
ขอบคุณแฟน ๆ

5.2 การประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ท่ ที าํ รายได้ สูงสุดของ
มาร์ เวลสตูดโิ อ
ค่ายภาพยนตร์ มาร์ เวลสตูดิโอมีแนวทางในการสร้ างตัวละครของตนเองที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และสามารถสรุ ปออกมาจากตัวละครหลักซุปเปอร์ ฮีโร่ ที่ทํารายได้ สงู สุดของมาร์ เวลสตูดิ
โอ Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron ดังต่อไปนี ้
5.2.1 การสร้ างตัวละคร ไอรอน แมน หรื อ โทนี่ สตาร์ ค (Iron Man / Tony Stark)
ตัวละครนี ้เป็ นมนุษย์ธรรมดา ไม่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์อะไร มีเพียงเตาปฏิกรณ์ อาร์ ค
ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางหน้ าอกที่คอยป้องกันไม่ให้ ลกู ปรายเข้ าใกล้ หวั ใจ ด้ วยชุดเกราะอันลํ ้ายุคที่
โทนี่สร้ างขึ ้นมาทําให้ เขามีพลังความแข็งแกร่ ง ความทนทาน ความเร็ วอยู่ในระดับเหนือมนุษย์
ประกอบกับมันสมองอันชาญฉลาดและไหวพริ บที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งตัวละครโทนี่ สตาร์ ค ใน
ภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องมีลกั ษณะของ Hero Archetype และ Trickster Archetype ในคน ๆ เดียว
มีค าแรคเตอร์ ที่กล้ าหาญ ต่อสู้กับสิ่งเลวร้ าย อีกทัง้ ยังใช้ กลอุบายหรื อเล่ห์เหลี่ยมในการทํ าให้
ตนเองได้ เปรี ยบ หรื อได้ ผลประโยชน์ เพราะตัวละครนี ้เป็ นทั ้งนักวิทยาศาสตร์ และนักธุรกิจ
เรื่ องราวของตัวละครไอรอนแมนนัน้ โทนี่ สตาร์ ก เศรษฐี พนั ล้ านเจ้ าของธุรกิจอุตสาหกรรม
ซึ่งโดนจับตัวโดยผู้ก่อการร้ ายในประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อให้ สร้ างขีปนาวุธ แต่ทางสตาร์ กได้ นํา
วัตถุดิบในการสร้ าง มาสร้ างเป็ นชุดเกราะฮีโรเพื่อหลบหนีมาแทนที่ ซึง่ เมื่อเขาได้ กลับมาที่อเมริ กา
ต่อมาได้ พฒ
ั นาชุดเกราะของเขากลายมาเป็ นซูเปอร์ ฮีโร่ ไอรอนแมน โทนี่ สตาร์ คเป็ นมนุษย์ธรรมดา
ไม่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์อะไร นอกซะจากเตาปฏิกรณ์อาร์ คขนาดจิ๋วที่คอยป้องกันไม่ให้ ลกู ปราย
เข้ าใกล้ หวั ใจ แต่ตอนนี ้เมื่อลูกปรายถูกเอาออกไปแล้ ว โทนี่จึงไม่จําเป็ นต้ องใช้ เตาปฏิกรณ์อาร์ คอีก
ต่อไป ด้ วยชุดเกราะอันลํ ้ายุคที่โทนี่สร้ างขึ ้นมาทําให้ เขามีพลังความแข็งแกร่ ง, ความทนทาน,
ความเร็ วอยู่ในระดับเหนือมนุษย์ประกอบกับมันสมองอันชาญฉลาดและไหวพริ บที่ไม่มีใครเทียบ
ได้ ทําให้ เขาเป็ นหนึง่ ในซูเปอร์ ฮีโร่ ที่แข็งแกร่งที่สดุ บนโลก
ในด้ านรู ปลักษณ์ ของตัวละครไอรอนแมนนันตั
้ วละครนี ้ถูกออกแบบให้ สวมชุดเหมือนกับ
เสื ้อเกราะที่มีสีแดงเหลือง แสดงออกถึงแสดงออกให้ เห็นถึง พลัง ความคล่องแคล่ว ความรอบรู้
และสติปัญญา ทําให้ ผชู มรู้ สกึ ถึงความเป็ น Hero Archetype และยังคงลักษณะของ Trickster
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Archetype ซึง่ ชุดของไอรอนแมนจะทําให้ มีภาพลักษณ์ที่ดึงดูดของผู้ชม ด้ วยสีที่โดดเด่นสะดุดตา
เข้ า ถึ ง ได้ กับ ผู้ช มทัง้ วัยรุ่ น และผู้ใ หญ่ โทนี่ สตาร์ ค เป็ นตัว ละครที่ กระตื อ รื อ ร้ น มี ค วามมั่น ใจ
ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทั ้งเป็ นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ ทําอะไรโดยไม่ไตร่ ตรอง และ
ชอบความท้ าทาย ถ้ าไม่นบั เรื่ องพลังที่ได้ รับจากชุดเกราะแล้ ว มันสมองของเขานันชาญฉลาดเกิ
้
น
มนุษย์ปกติ สามารถนําเศษเหล็กมาสร้ างชุดเกราะได้ คอยประดิษฐ์ อะไรใหม่ ๆ เสมอ เขาเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเรื่ องจักรวาลฟิ สิกส์ได้ ภายในการเรี ยนรู้ แค่คืนเดียว มีความสามารถในการวางแผนสูง
สามารถคิดค้ นแผนการใหม่ได้ อย่างรวดเร็ วถ้ าแผนเก่าไม่สามารถใช้ ได้ หรื อสถานการณ์เปลี่ยนไป
โดยฉับพลัน ถึงแม้ เขาจะพ่ายแพ้ จากการต่อสู้ โทนี่ก็ไม่เคยยอมแพ้ และแข็งแกร่ งขึ ้นทุกครัง้ ที่พ่าย
แพ้ ทําให้ สามารถพิสจู น์ได้ วา่ "ไอรอนแมน" นั ้นไม่ใช้ ชดุ เกราะ แต่มนั คือตัวโทนี่ สตาร์ คเอง
ในส่วนของความเป็ นเอกลักษณ์ส่วนตัวของมาร์ เวลสตูดิโอ และการคัดเลือกนักแสดงนัน้
เมื่อวันที่มีขา่ วว่าโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ นักแสดงที่มีประวัติเสื่อมเสียเพราะเรื่ องยาเสพติดจะมารับ
บทซูเปอร์ ฮีโร่ไอรอนแมน หลายคนในวงการภาพยนตร์ ไม่เห็นด้ วย แต่ผ้ กู ํากับ Iron Man สองภาค
แรกให้ โรเบิร์ตมาทําสกรี นเทสต์ ทันทีที่กล้ องเริ่ มถ่ายผู้กํากับก็หมดข้ อสงสัย ไม่มีใครกล้ าพูดว่าเขา
ไม่ใช่ไอรอนแมนอีกต่อไป แล้ ว โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ กลับขึน้ แท่นซูเปอร์ สตาร์ อีกครัง้ หลังจาก
Iron Man ภาคแรกกวาดเงินไปกว่า 585 ล้ านเหรี ยญทัว่ โลก ตามด้ วยภาคสองที่ทําเงินไป 623
ล้ านเหรี ยญ ทั ้งหมดนี ้คงไม่เกินเลยที่เขาจะได้ รับค่าตัวสูงถึง 50 ล้ านเหรี ยญสําหรับภาพยนตร์ สอง
เรื่ องคือ The Avengers ภาคแรก และ Iron Man 3 ทําให้ เขาครองตําแหน่งนักแสดงที่มีค่าตัวสูง
ที่สุดสองปี ติดต่อกัน (2013-2014) เรื่ องราวชีวิตที่พลิกผันของดาวนีย์ก็คล้ ายกับโทนี่ สตาร์ ก ใน
Iron Man จากดาราดังบนพรมแดงออสการ์ เดินเข้ าสู่เรื อนจําและสถานบําบัดยาเสพติด ไม่ต่าง
จากมหาเศรษฐี เพลย์บอยเสเพลที่ถกู ลักพาตัวไปกักขังไว้ ในถํ ้าแต่เขารอดตายออกมาในชุดเกราะ
เหล็ก ต่อสู้กบั ศัตรู และเข้ าใจชีวิตที่เฉียดตายมากขึ ้น
5.2.2 การสร้ างตัวละคร กัปตัน อเมริ กา หรื อ สตีฟ โรเจอร์ ส
ได้ มีการตีความตัวละครไปในรู ปแบบที่คล้ ายคลึงกัน และยังคงลักษณะเอกลักษณ์ ของ
ความเป็ นกัปตัน อเมริ กาจากในภาพยนตร์ สือการ์ ตนู เอาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ ตัวละครสตีฟ โรเจอร์ ส
ในภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องมีลกั ษณะของ Hero Archetype อย่างชัดเจน มีคาแรคเตอร์ ที่กล้ าหาญ
ต่อสู้กบั สิ่งเลวร้ าย มีลกั ษณะกระตือรื อร้ น มีพลัง (The Energizer) และ ลักษณะชอบสังเกตการณ์
(The Observer) เป็ นคนประเภทระตือรื อร้ น มีความมัน่ ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทังเป็
้ น
คนประเภทรักษากฎเกณฑ์ เก็บตัว เป็ นตัวของตัวเองสูง แม้ จะเป็ นซูเปอร์ ฮีโร่ แต่กปั ตันกลับไม่มี
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พลังซูเปอร์ ฮีโร่ เลยเพราะถึงเซรุ่ ม Super-Soldier และรังสี Vita จะเปลี่ยนเขาจากชายร่ างกาย
อ่อนแอกลายเป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบทุก ๆ ด้ านก็ตาม แต่ความแข็งแกร่ ง ความอดทน
ความเร็ ว และความยื ดหยุ่นนัน้ ล้ วนอยู่ในจุดสูงสุด นอกจากความสมบูรณ์ ด้านร่ างกายแล้ ว
กัปตันอเมริ กายังฝึ กฝนทักษะการต่อสู้และการรบ ประกอบกับการที่เขามีความรู้ทางการทหารอยู่
มาก ทําให้ เขาเป็ นผู้ชํานาญการวางกลยุทธ์ และบัญชการรบ รวมไปถึงทักษะการเอาตัวรอดและ
การบินอีกด้ วย กัปตัน อเมริ กามักใช้ วิธีแก้ ปัญหาตามแบบของทหาร โดยรับคําสัง่ และทําตามอย่าง
ไม่มีข้อแม้ กัปตัน อเมริ กา หรื อ สตีฟ โรเจอร์ ส มีการกระทําที่เหมือนกับคนอื่น ๆ ในกลุม่ อเวนเจอร์
ในแง่การปกป้องสังคมจากสิ่งชั่วร้ าย แต่พฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดจากมุมมองและความเชื่อที่
ต่างกันออกไป โดยกัปตันอเมริ กากัปตันมีเหตุผลของเขาเองแน่นอน และด้ วยความเป็ นคนดี มี
ศีลธรรมเป็ นสิง่ นําทางของเขา
นันคื
้ อสิ่งที่บริ สทุ ธิ์ใจอย่างที่สดุ เป็ นสิ่งที่ทําให้ ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้มีจดุ เด่นตรงที่ไม่มีใครผิด
หรื อถูก ในเรื่ องนี ้จะมีแต่ตวั ร้ ายที่ไม่เด่นชัดเพราะพวกเขาต่างก็มีมมุ มองของตัวเอง ตัวละครกัปตัน
อเมริ กาในภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องนันมี
้ จดุ ร่วมในการปกป้องโลก และขจัดสิ่งชัว่ ร้ ายต่าง ๆ ในหมด
ไปด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ อง และตรงไปตรงมา
เรื่ อ งราวของตัว ละครกัป ตัน อเมริ ก านัน้ สตี ฟ โรเจอร์ ชายหนุ่ม ผู้ขี โ้ รคที่ ล งสมัค รเข้ า
โครงการ " ซูปเปอร์ โซลเจอร์ " โดยหวังที่ว่าเขาจะได้ กลายเป็ นทหารอย่างสมภาคภูมิ โดยเขาได้ รับ
เลือกจาก ดร.ไรน์สไตน์ และด้ วยการทดลองครัง้ นี ้ทําให้ เขากลายเป็ นยอดมนุษย์คนแรกของโลกผู้มี
ร่ างกายที่แข็งแรงกว่าคนทัว่ ไปอย่างมาก และเปลี่ยนรู ปร่ างของให้ สงู ใหญ่ขึ ้นลํ่าขึ ้นจนแทบมองไม่
เห็นรู ปร่ างของในตอนแรกเลย เขาได้ กลายเป็ นสุดยอดทหารของอเมริ กาในขณะนัน้ ซึ่งจากผล
ความสําเร็ จของการทดลองนี ้ ทางกองทัพจึงมุ่งหวังจะสร้ างกองทัพยอดมนุษย์ขึน้ มา แต่ก็ต้อง
ผิดหวังเมื่อ ดร.ไรน์สไตน์ ถูกสังหารหลังจากที่เขาทําการทดลองกับสตีฟเสร็ จ โดยที่สตู รและการ
ทดลองต่าง ๆ อยูใ่ นหัวของดร.ไรน์สไตน์ สตีฟจึงกลายเป็ นยอดมนุษย์เพียงคนเดียว และเขามาโผล่
ในยุคปั จจุบันได้ เนื่ องจาก เขาโดนแช่แข็งอยู่ที่ขวั ้ โลกเหนือ โดยมีสาเหตุมาจากในช่วงท้ ายของ
สงครามโลกนั ้นได้ ติดอยู่บนเครื่ องบินรบของนาซี เพื่อทําการปลดชนวนระเบิดร้ ายแรง แต่เขาทํา
พลาดและตกลงมาจนโดนแช่แข็งอยูท่ ี่นี่ โดยเหล่าอเวนเจอร์ ได้ มาพบเขาละช่วยเหลือออกมา
ในด้ านรูปลักษณ์ของตัวละครกัปตัน อเมริ กา หรื อ สตีฟ โรเจอร์ สนั ้น เป็ นผู้สวมเครื่ องแบบ
ที่มีลวดลายแบบธงชาติสหรัฐอเมริ กา และมีโล่ที่ไม่มีสิ่งใดสามารถทําลายได้ ซึ่งสามารถใช้ ร่อน
เพื่อโจมตีเป็ นอาวุธได้ สีหลัก ๆ ที่อยูใ่ นชุดคือสีของธงชาติอเมริ กนั สีแดง สีขาว สีนํ ้าเงิน แสดงออก
ถึ ง แสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง ความจงรั ก ภัก ดี ความไว้ ใ จ ความศรั ท ธา ความมั่น ใจ พลัง ความ
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คล่องแคล่ว ความกล้ าหาญ ความแข็งแกร่ ง ความบริ สุทธิ์ และ สันติภาพ คาแรคเตอร์ กัป ตัน
อเมริ กานี ้เป็ นตัวการ์ ตนู ของมาเวลยุค ค.ศ. 1940 ที่สร้ างจากเจตนาต้ องการที่จะสร้ างความรักชาติ
โดยให้ เขาต้ องทําการต่อสู้กบั ฝ่ ายอักษะแห่งสงครามโลกครัง้ ที่สอง กัปตันอเมริ กาจึงกลายมาเป็ น
ตัวละครที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ของไทม์ลี่คอมิกส์ ในช่วงยุคของสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ในส่วนของความเป็ นเอกลักษณ์ส่วนตัวของมาร์ เวลสตูดิโอ และการคัดเลือกนักแสดงนัน้
นักแสดง คริ ส อีแวนส์ มีชื่อเต็ม ๆ ว่า คริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต อีแวนส์ ได้ ถกู เลือกให้ มารับบท Steve
Rogers หรื อ Captain America ที่ยิ่งทําให้ เขาโด่งดังเป็ นอย่างมากเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็ น
ภาพยนตร์ แนวฮีโร่ ที่เหล่าแฟน ๆ การ์ ตนู ทัว่ โลกต่างก็ตั ้งหน้ าตั ้งตารอ แล้ วบวกกับความเหมาะสม
ทั ้งหน้ าตา รู ปร่ างที่ลงตัวเพราะคริ สต้ องดูแลร่างกายอย่างหนักที่จะได้ มา และการแสดงที่เปี่ ยมไป
ด้ วยคุณภาพ ก็เลยทําให้ ภาพยนตร์ เรื่ อง Captain America : The First Avenger ได้ รับการประสบ
ความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก
5.2.3 ธอร์ โอดินสันเจ้ าชายแห่ งแอสการ์ ด
ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers : Age of Ultron ซึง่ ตัวละครธอร์ ใน
ภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องมีลกั ษณะของ Hero Archetype และ Fool Archetype ในคน ๆ เดียว ซึง่ มี
คาแรคเตอร์ ที่กล้ าหาญ ต่อสู้กับ สิ่ง เลวร้ าย อี กทัง้ ยังตัวละครที่ มี ความสับสนทัง้ ในตัวเองและ
เหตุการณ์ต่างๆ เป็ นตัวสร้ างสถานการณ์ลําบากให้ กบั ตัวละครอื่น ๆ โดยไม่ตั ้งใจ รวมไปถึงสร้ าง
ความตลกขบขันให้ กบั เรื่ องราวเนื่อจากธอร์ เป็ นตัวละครที่มาจากดาวดวงอื่น บริ บททางสังคมจึง
เป็ นในลักษณะย้ อนยุค เพราะฉะนันการที
้
่มาเจอกับคนอื่น ๆ ในกลุม่ อเวนเจอร์ ธอร์ จึงดูแตกต่าง
และชวนให้ ขบขันอยู่บางที ธอร์ เป็ นคนประเภทระตือรื อร้ น มีความมัน่ ใจ ทะเยอทะยาน และ มี
เสน่ห์ อีกทัง้ เป็ นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ ทําอะไรโดยไม่ไตร่ ตรอง และชอบความท้ าทาย
นิสยั ใจร้ อน วู่วาม บุ่มบ่าม มุทะลุ ทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้ าคิดหลังเท่าไหร่ ดุเดือดเลือดพล่าน ไม่
ค่อยยอมฟั งที่คนอื่นเขาพูด หยิ่งในศักดิ์ศรี ของตนเองแต่ก็ยงั รักเพื่อน รักพวกพ้ องมาก ๆ เห็นคนอื่น
สําคัญกว่าตัวเอง บางทีก็ถกู หลอกง่ายไป
เรื่ องราวของตัวละครธอร์ นัน้ ธอร์ คือบุตรแห่งโอดิน เทพเจ้ าสายฟ้าผู้ปกครองแอสการ์ ด
ธอร์ ได้ ทําผิดโทษฐานเข้ าไปโจมตียักษ์ นํา้ แข็ง โอดินจึงลงโทษธอร์ ให้ ตกลงไปอาศัยอยู่ในโลกใน
นามของหมอพิการโดนัลด์ เบลค เพื่อสัง่ สอนให้ ธอร์ มีความเมตตา เมื่อธอร์ เกิดความเมตตาที่ต้อง
รักษาผู้เจ็บป่ วย เมื่อโอดินเห็นจึงเนรมิตไม้ เท้ าไว้ ที่ภเู ขาแห่งหนึ่ง ดร.เบลคได้ ไปเจอไม้ เท้ าอันหนึ่ง
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เมื่อเค้ าเคาะเค้ าก็กลายร่ างเป็ นธอร์ เทพเจ้ าสายฟ้าและความทรงจําทังหมดก็
้
ได้ กลับมา เขาจึงได้
เดินทางไปมาระหว่างโลกและแอสการ์ ด
ในด้ านรู ปลักษณ์ ของธอร์ นั ้น ถูกออกแบบให้ สวมชุดเหมือนกับเสื ้อเกราะโรมันยุคโบราณ
เพราะเป็ นตัวละครที่สร้ างมาจากธอร์ เทพเจ้ าสายฟ้าของตํานานเทพปกรณัมนอร์ สีที่ใช้ คือ สีแดง
และเทา แสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง พลัง ความคล่ อ งแคล่ ว ความกล้ าหาญ ความอัน ตราย ความ
แข็งแกร่ ง ความโกรธ ความมุ่งมัน่ ความต้ องการ ธอร์ มีพละกําลัง ความแข็งแกร่ งระดับเทพเจ้ า มี
ความเป็ นผู้นําสูง มีพลังใจที่กล้ าหาญเเละหยิง่ ทะนงในศักดิ์ศรี ความเป็ นเทพเจ้ าของตน
ในส่วนของความเป็ นเอกลักษณ์ส่วนตัวของมาร์ เวลสตูดิโอ และการคัดเลือกนักแสดงนัน้
คริ ส เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) เขาแสดงในฮอลลีว้ ดู เป็ นครัง้ แรกในบทบาท George Kirk ใน
Star Trek (2009) จากนันต่
้ อมาในปี 2010 รับบท Kale เรื่ อง A Perfect Getaway และเรื่ องอื่น ๆ
อีกเช่น Ca$h,Red Dawn,The Cabin in the Woods และรับบทบาทพระเอกที่โด่งดังในเรื่ อง
Thor, The Avengers และ Rush คริ สได้ รับการการันตีโดยสื่อยักษ์ ใหญ่อย่างนิตยสาร People ที่
ยกรางวัลผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สดุ ประจําปี 2014 ให้ เขาแบบไร้ ข้อกังขา คริ สเป็ นเจ้ าของหุ่นสูงใหญ่ กํายํา
แข็งแรง ด้ วยความสูงราวรู ปปั น้ 191 ซม. และกล้ ามเนื ้อแบบนักกีฬา เขาจึงเหมาะกับบทเทพเจ้ า
สายฟ้า ฮีโร่ ร่างใหญ่ผ้ พู ร้ อมช่วยเหลือมนุษยชาติและปกป้องดวงดาวของตัวเองจากภัยอันตราย
5.2.4 ฮัลค์ หรื อ ดร. โรเบิร์ต บรู ซ แบนเนอร์
นักวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ทํา การทดลองเกี่ ย วกับ รั ง สี แ กมมา แต่ใ นระหว่า งการทดลอง เกิ ด
อุบัติ เ หตุขึ น้ ทํ า ให้ เ ขากลายร่ า งเป็ นสัต ว์ ป ระหลาดตัว ใหญ่ ยักษ์ ร่ า งกายสี เ ขี ย ว มี พ ละกํ า ลัง
มหาศาลหรื ออีกชื่อหนึ่งคือ ฮัลค์ ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers: Age of
Ultron ซึ่งตัวละครธอร์ ในภาพยนตร์ ทั ้งสองเรื่ องมีลกั ษณะของ Hero Archetype และ Shadow
Archetype ในคนๆเดียว ซึ่งมีคาแรคเตอร์ ที่กล้ าหาญ ต่อสู้กับสิ่งเลวร้ าย อีกทัง้ ยังตัวละครที่มี
ความสับสนทัง้ ในตัวเองและเหตุการณ์ ต่าง ๆ เพราะคาแรคเตอร์ นึงในร่ าง ในทางลบ และ
พยายามซ่อนมันเอาไว้ ไม่แสดงด้ านนี ้ออกมา เป็ นด้ านมืดที่ ดร.บรู ซ ไม่ต้องการจะรับรู้ ว่ามีสิ่งนี ้อยู่
ดร. บรู ซ แบนเนอร์ นัน้ มีลักษณะ ชอบสังเกตการณ์ (The Observer) เป็ นคนประเภทรั กษา
กฎเกณฑ์ เก็บตัว เป็ นตัวของตัวเองสูง ส่วนใหญ่ จะมีความสามารถด้ านวิทยาศาสตร์ ในทาง
กลับกันในร่ างของฮัลค์นนั ้ ฮัลค์ จะมีลกั ษณะลักษณะเคลื่อนไหว (The Mover) เป็ นคนประเภท
ระตือรื อร้ น อีกทั ้งเป็ นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ ทําอะไรโดยไม่ไตร่ ตรอง และชอบความท้ า
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ทาย นิสยั ใจร้ อน วู่วาม บุ่มบ่าม มุทะลุ ทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้ าคิดหลังเท่าไหร่ ดุเดือดเลือดพล่าน
ไม่คอ่ ยยอมฟั งที่คนอื่นเขาพูด หยิ่งในศักดิ์ศรี ของตนเองแต่ก็ยงั รักเพื่อน รักพวกพ้ องมาก ๆ
เรื่ องราวของตัวละครฮัลค์นั ้น ดร.บรูซ แบนเนอร์ ถกู กองทัพสหรัฐคัดเลือกให้ ไปทดลองเพื่อ
สร้ างซูเปอร์ โซลเดอร์ เซรั่มชนิดเดียวกับของกัปตันอเมริ กาขึ ้นมาใหม่ภายใต้ การดูแลของนายพล
รอสส์ พ่อของเบ็ตตี ้ แบนเนอร์ เชื่อว่ารังสีแกมมาเป็ นกุญแจไขความลับของการทดลองนี ้ แบนเนอร์
ตัดสินใจทดสอบรังสีกับตัวเอง แต่ผลมันไม่ได้ ออกมาดีอย่างที่คิด ด้ วยปริ มาณของรั งสีแกมมา
จํานวนมาก ส่งผลให้ แบนเนอร์ กลายร่ างเป็ นสัตว์ประหลาดแห่งโทสะหรื อฮัลค์ เขากลายเป็ นฮัลค์
แค่ชวั่ คราวก่อนจะกลับร่ างเดิม ถ้ ามีอารมณ์โกรธรุ นแรง แบนเนอร์ จะกลายร่ างเป็ นฮัลค์อีกเรื่ อย ๆ
เมื่อมหัตภัยที่กําลังจะเกิดขึ ้นบนโลก ต้ องการความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ของดร.แบนเนอร์
นิค ฟิ วรี่ ผู้อํานวยการหน่วย S.H.I.E.L.D. จึงชวนเขามาร่ วมทีม โดยรู้ ดีว่าเดอะ ฮัลค์, พลังอันน่า
อัศจรรย์ของดร.แบนเนอร์ จะเป็ นผลดีตอ่ ทีมอเวนเจอร์ ส
ในด้ านรู ปลักษณ์ของฮัลค์นั ้น ถูกออกแบบให้ มีพละกําลังที่ไม่มีที่สิ ้นสุด ฮัลค์มีพละกําลัง
เริ่ มต้ นในการยกสิ่งของอยู่ที่ 100 ตัน และเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ตามความโกรธ สีของผิวภาพยนตร์ คือสี
เขียว ให้ ความรู้ สึกถึงการเติบโต ความอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี และความทนทาน ซึ่งจุดเด่น
ตัวละครคือในเวลาปกติเป็ นดร.แบนเนอร์ แต่พอโกรธมาก ๆ ก็จะกลายร่ างเป็ นอสุรกายฮัลค์ เนื ้อ
เรื่ องกล่าวถึงนักฟิ สิกส์ชื่อ ดร. บรู ซ แบนเนอร์ ที่ประสบอุบตั ิเหตุจากการทดลองจนถูกรังสีแกมมา
และเกิดความผิดปกติกับร่ างกาย กลายร่ างเป็ นมนุษย์ ตัวสี เขี ยวที่มีพละกํ าลังมหาศาล แต่ไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้
ในส่วนของความเป็ นเอกลักษณ์ส่วนตัวของมาร์ เวลสตูดิโอ และการคัดเลือกนักแสดงนัน้
มาร์ ค รัฟฟาโล คือหนึ่งในนักแสดงชายยอดนิยมคนหนึ่งของวงการฮอลลีว้ ดู เขาเริ่ มต้ นอาชีพใน
วงการละคร และได้ รับรางวัล Lucille Award สาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมจากเรื่ อง This is Our
Youth ขณะที่ในวงการภาพยนตร์ นั ้น รัฟฟาโล่ โด่งดังจาก You Can Count on Me ในปี 2000 ซึง่
ทําให้ ได้ รับรางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ มอน ทรี อลั และรางวัลดาวรุ่ ง
ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ แห่ง ลอส แองเจลิส เขาขึ ้นชื่อว่าเป็ นนักแสดงที่เข้ าถึง
บทบาทได้ ในภาพยนตร์ ทกุ แนว ถึงกระนั ้น เขาเคยให้ สมั ภาษณ์วา่ รู้สกึ หวัน่ ใจกับการก้ าวสูข่ อบเขต
การแสดงใหม่ แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธถึงความตื่นเต้ นและความกระตือรื อร้ น ที่มีต่อโปรเจกต์
"The Avengers" ได้
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5.2.5 ตัวละคร โลกิ
ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger ซึง่ ตัวละครนี ้มีลกั ษณะของ Shadow Archetype
และ Trickster Archetype ในคนๆเดียว มีคาแรคเตอร์ ที่ชวั่ ร้ าย อีกทั ้งยังใช้ กลอุบายหรื อเล่ห์
เหลี่ยมในการทําให้ ตนเองได้ เปรี ยบ LOKI (โลกิ) ก็คือ เทพองศ์หนึ่งจากตํานานเทพทางยุโรปเหนือ
(Norse Mythology) ซึง่ LOKI นันเป็
้ น เทพที่เกิดจาก “ยักษ์ ” กับ “เทพ” โดยมีศกั ดิ์เป็ นหลานชาย
ของเทพ Odin ซึง่ เป็ นเทพเจ้ าที่มีตําแหน่งสูงที่สดุ ของยุโรปเหนือ LOKI นันมี
้ สมญาว่าเป็ นเทพแห่ง
ไฟ มีนิสยั เจ้ าเล่ห์ชอบพูดโกหกและยังมีความสามารถในการแปลงร่ างของตนเองได้ อีกด้ วย โดย
้ นคนซุกซนชอบแกล้ งคนอื่น
นิสยั แล้ ว “โลกิ” นันเป็
เรื่ องราวของตัวละครโลกินนมี
ั ้ ที่มาเดียวกับธอร์ มาจากภาพยนตร์ แยกเรื่ อง Thor (2011)
‘โลกิ’ บุตรแห่งลุยวี่ เทพแห่งการหลอกลวงและการโกหก (God of Mischief) เขาเป็ นน้ องบุญธรรม
ของ ‘ธอร์ ’ เทพเจ้ าแห่งสายฟ้าจากตํานานเทพนิยายนอร์ สที่ถกู Marvel Comics จับมายําเป็ น
การ์ ตนู ซูเปอร์ ฮีโร่ในซีรีส์ Thor เมื่อมหาสงครามระหว่างเหล่าเทพแห่งแอสการ์ ดกับยักษ์ นํ ้าแข็งแห่ง
โยทันไฮม์อุบตั ิขึ ้น 'บอร์ ' ราชาแห่งแอสการ์ ด ได้ กรี ฑาทัพเข้ ากวาดล้ างเหล่ายักษ์ นํ ้าแข็งถึงโย
ทันไฮม์ แต่ระหว่างที่รบกันอยู่นัน้ บอร์ ถูกแช่แข็งและสาปให้ กลายเป็ นหิมะจนหายตัวไป 'โอดิน'
บุตรของบอร์ จึงได้ ขึ ้นมาเป็ นราชาผู้นําทัพแอสการ์ ดเข้ ากวาดล้ างเหล่ายักษ์ นํ ้าแข็งรวมถึงสังหาร
‘ลุยวี่’ ผู้เป็ นราชาลงได้ หลังสงครามสงบลง โอดินได้ สํารวจโยทันไฮม์และเขาก็พบกับเด็กชายเผ่า
ยักษ์ นํ ้าแข็งคนหนึ่งที่มีรูปลักษณ์ผิดแปลกไปจากยักษ์ นํ ้าแข็งทัว่ ไปที่มีผิวสีนํ ้าเงินและร่ างสูงใหญ่
เด็กคนนีม้ ีร่างกายเท่ากับชาวแอสการ์ ด ผิวกายก็ไม่ใช่สีนํ ้าเงิน โอดินจึงเก็บมาเลี ้ยงเป็ นบุตรบุญ
ธรรมและตังชื
้ ่อให้ ว่า ‘โลกิ’ แต่เนื่องจากโอดินมี ‘ธอร์ ’ เป็ นบุตรชายอยู่แล้ ว โลกิจึงเหมือนตกอยู่
ภายใต้ เงาของธอร์ เสมอมา เพราะธอร์ ทัง้ แข็งแกร่ ง สง่างาม น่าเกรงขาม ต่างจากโลกิที่ตัวเล็ก
ร่ างกายอ้ อนแอ้ น อ่อนแอ โลกิจึงอิจฉาธอร์ และเจ็บปวดอย่างยิ่งที่ตวั เองเป็ นเพียงทายาทลําดับ
สอง โลกิเลยไม่อยูน่ ิ่ง คอยหาเรื่ องก่อกวนธอร์ และป่ วนเหล่าฮีโร่เสมอ
ในด้ า นรู ป ลัก ษณ์ ข องโลกิ นัน้ ถูก ออกแบบให้ เ ป็ นตัว ละครร้ ายที่ ห น้ า ตาดี ชุด นัน้ ถูก
ออกแบบให้ สวมชุดเหมือนกับเสื ้อเกราะโรมันยุคโบราณเช่นเดียวกันกับธอร์ สีหลัก ๆ คือ สีดํา และ
สี ท อง ที่ ใ ห้ ค วามรู้ สึก ถึ ง ความเศร้ าหมอง พลัง ความชั่ว ร้ าย ความตาย ความลึก ลับ ความ
หวาดกลัว ความซับซ้ อน ความสับสน ความขลาด ความอิจฉา และ ความหึงหวง เช่นเดียวกับ
คาแรคเตอร์ ของตัวละครนี ้ที่ไม่ได้ ร้ายโดยเนื ้อแท้ แต่มีหลาย ๆ เหตุผลผลักดันให้ เขาเป็ นอย่างนัน้
หลัก ๆ คือริ ษยาธอร์ แต่ในขณะเดียวกันก็ชื่นชม และอยากเป็ นแบบธอร์ ที่มีแต่คนรัก ยินดีต้อนรับ
ไม่เหมือนเขาที่ดหู วั เดียวกระเทียบลีบในสังคม
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ในส่วนของความเป็ นเอกลักษณ์ส่วนตัวของมาร์ เวลสตูดิโอ และการคัดเลือกนักแสดงนัน้
ทอม ฮิดเดิลสตัน (Tom Hiddleston) ได้ รับการทาบทามให้ มาเล่นภาพยนตร์ เรื่ อง Thor โดยได้ รับ
บทเป็ นโลกิน้องชายของเทพเจ้ าสายฟ้า ซึ่งภาพยนตร์ เรื่ องนี ้นับว่าเป็ นการแจ้ งเกิดให้ กบั เขาอย่าง
เต็มตัว จนบางครั ง้ มีแฟน ๆ ภาพยนตร์ หลายคน บอกว่าเขาแอบแย่งความโดดเด่น และแย่ง
คะแนนความน่าสงสาร มาจาก คริ ส เฮมส์ เวิร์ธ (Chris Hemsworth) ผู้รับบทธอร์ ด้วยซํ ้าไป
ภายหลังจากเป็ นที่ร้ ู จักจากภาพยนตร์ เรื่ อง Thor แล้ ว เขาอย่างยิ่งใหญ่ อีกครัง้ กับซูเปอร์ ฮีโร่
ทั ้งหลายใน The Avengers และเขายังคงได้ รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ อีกเช่นเคย แม้ จะเป็ น
ตัวร้ ายของเรื่ อง แต่นนั่ ก็ไม่ได้ ทําให้ บทบาท โลกิ ของเขาถูกกลืนกินไปในหมู่ผ้ พู ิทกั ษ์ โลกแต่อย่าง
ใด

5.3 อภิปรายผลการวิจยั
การเล่าเรื่ อง Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of Ultron ตัวละครซุปเปอร์
ฮี่โร่ หลัก ๆ สี่คนในภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องมีลกั ษณะของ Hero Archetype เป็ นแกนหลัก และเพิ่ม
มิติให้ กบั ตัวละครทังสี
้ ่โดยการสร้ างตัวละครที่เป็ นซุปเปอร์ ฮีโร่ เหมือนกันต่างกันตรงที่ พื ้นฐานของ
แต่ละคน การกระทํา หรื อการแสดงออก โดยที่ Ironman มีลกั ษณะของ Trickster Archetype ที่
เพิ่ ม เล่ ห์ เ หลี่ ย มในการทํ า ให้ ตนเองได้ เ ปรี ย บ หรื อ ได้ ผ ลประโยชน์ เพราะตัว ละครนี เ้ ป็ นทั ง้
นักวิทยาศาสตร์ และนักธุรกิจ ซึ่งจะแตกต่างจาก Captain America อย่างชัดเจนเพราะตัวละครนี ้
จะเน้ นความเป็ น Hero Archetype อย่างมากมีคาแรคเตอร์ ที่เหมือนเป็ นผู้นําของกลุม่ อเวนเจอร์ มี
ความกล้ าหาญ ต่อสู้กบั สิ่งเลวร้ าย มีลกั ษณะที่ซื่อตรงอย่างชัดเจน ในส่วนของ Thor นั ้นจะเพิ่ม
Fool Archetype เข้ ามาเป็ นตัวละครที่สร้ างสถานการณ์ลําบากให้ กบั ตัวละครอื่น ๆ รวมไปถึงสร้ าง
ความตลกขบขันให้ กบั เรื่ องราว Hulk นันจะมี
้
ความเป็ น Shadow Archetype มีความสับสนทังใน
้
ตัวเองและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพราะคาแรคเตอร์ นึงในร่างเป็ นทางลบ และพยายามซ่อนมันเอาไว้ ไม่
แสดงด้ านนีอ้ อกมา หรื อแม้ แต่ตัวร้ ายในภาพยนตร์ ก็ยังสร้ างให้ มีมิติ Loki นัน้ มีทัง้ Shadow
Archetype และ Trickster Archetype ในคน ๆเดียว มีคาแรคเตอร์ ที่ชวั่ ร้ าย อีกทังยั
้ งใช้ กลอุบาย
หรื อเล่ห์เหลี่ยมในการทําให้ ตนเองได้ เปรี ยบ จะเห็นได้ ว่าตัวละครหลักในภาพยนตร์ ทงสองเรื
ั้
่ องนัน้
จะมีคาแรคเตอร์ ที่ไม่ทับซ้ อนกันทํ าให้ การกระจายบททําได้ อย่างทั่วถึง ทุกตัวละครโดดเด่นใน
แนวทางของตัวเอง ในส่วนขององค์ประกอบในโครงเรื่ องในภาพยนตร์ ทงั ้ สองเรื่ องนันเป็
้ นไปตาม
้
้งแต่ขั ้นเริ่ มเรื่ อง
ขนบการเล่าเรื่ องของ กาญจนา แก้ วเทพ (2541) คือ มีการเล่าเรื่ องไปตามขันตอนตั
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ขั ้นพัฒนาเหตุการณ์ ขันภาวะวิ
้
กฤต ขั ้นภาวะคลี่คลาย และขั ้นยุติเรื่ องราว เช่นเดียวกับภาพยนตร์
เรื่ องอื่น ๆ แต่ Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of Ultron มีความต่างที่ตอนนจบ
ของเรื่ องที่มีเรื่ องราวในส่วนของ End Credit ที่ต้องการจะเชื่อมโยงไปยังภาพยนตร์ อื่น ๆ ซึง่ มาร์
เวลสตูดิโอเองเป็ นบริ ษัทแรกที่ทําสิง่ นี ้ออกมาเป็ นเป็ นที่นิยมได้ ซึง่ กลยุทธ์ End Credit นี ้กลายเป็ น
ธรรมเนี ย มของภาพยนตร์ ม าร์ เ วลเกื อ บทุก เรื่ อ งที่ ห ลัง End
Credit
จะมี ฉ ากลับ
เล็ก ๆ น้ อย ๆ เพื่อบอกใบ้ ภาคต่อไปหรื อเชื่อมไปหาเรื่ องอื่นในจักรวาลซึ่งฉากดังกล่าวกลายเป็ น
้ ปี 2008 End Credit ของมาร์ เวลจะเป็ นการปูพื ้นเชื่อมโยง
ลูกเล่นที่ผ้ ชู มติดตามชมมาตลอดตังแต่
ไปยังเรื่ องอื่น ๆ ซึ่งเป็ นการสร้ างความพูกพันธ์และความอยากดูตวั ละครต่อ ๆ ไปจากค่าย
ภาพยนตร์ นี ้ จากศึกษาพบว่าจุดเริ่ มต้ นของกลยุทธ์ End Credit นั ้นเป็ นเพราะทางมาร์ เวลสตูดิโอ
เองอยากเอาใจแฟนๆ เพราะคิดว่าแฟนภาพยนตร์ อยากรอดูซุปเปอร์ ฮีโร่ หลายๆตัวมาอยู่ในเรื่ อง
เดียวกัน พวกเขาจึงอยากทําอเวนเจอร์ เขาเริ่ มแนะนําซุปเปอร์ ฮีโร่ ทีละตัว ๆ แล้ วค่อยจับมาเจอกัน
เขาวางแผนล่วงหน้ ากันนาน แล้ วกลายเป็ นว่าหนังอเวนเจอร์ ทําเงินมากมหาศาล อีกทังยั
้ งเป็ นหนัง
พาณิ ชย์ที่ดี มีการดําเนินเรื่ องน่าติดตาม เลยทําให้ ได้ กลุ่มคนดูที่เป็ นแฟนมาร์ เวลและไม่ใช่แฟน
กลับมาติดตาม
การเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ ซปุ เปอร์ ฮีโร่ ของมาร์ เวลสตูดิโอที่ทํารายได้ สงู สุดสองอันดับแรก
นั ้นกลยุทธ์ที่เห็นได้ เด่นชัดอีกอย่างคือ Marvel Cinematic Universe หรื อที่เรี ยกย่อ ๆ ว่า MCU นั ้น
คือการผลิตภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ หลาย ๆ เรื่ องของมาร์ เวลที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเริ่ มต้ นจาก
ซุปเปอร์ ฮีโร่ แต่ละคน แล้ วนําหลาย ๆ คนมารวมกันในภาพยนตร์ อีกเรื่ อง และเรื่ องต่อ ๆ มาก็มี
ความเกี่ยวเนื่องกันอีก ซึง่ ก่อนจะมาเป็ นภาพยนตร์ เรื่ อง Marvel’s The Avengers และ Avengers
: Age of Ultron ตัวละครหลักทั ้งหมดสี่คน Iron Man Captain America Thor และ Hulk ถูกสร้ าง
ขึ ้นมาโดยการวางแผนล่วงหน้ าจากมาร์ เวลสตูดิโอ กลยุทธ์ Marvel Cinematic Universe นี ้มี
ระบบการทํางานที่เริ่ มตั ้งแต่การเขียนบท การคัดเลือกนักแสดง และทุก ๆ ขั ้นตอนการสร้ าง
ภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องที่ต้องสอดคล้ องต่อเนื่องกัน ผู้กํากับภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องจะต้ องมาพูดคุยกัน
เพื่อวางแผนให้ ทิศทางของภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องสอดประสานอย่างลงตัว มันก็เลยขยายตลาด
ออกไปได้ กว้ างกว่าเดิมอีก มาร์ เวลคือเขามีหลักการอยู่ เขาจะวางโครงเรื่ องมา ว่าต้ องการเนื ้อเรื่ อง
ประมาณไหน ต้ องการเชื่อมโยงไปยังภาพยนต์เรื่ องอื่นยังไง ที่เหลือปล่อยให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้กํากับ
การคุมโทนของมาร์ เวลสตูดิโอขึ ้นอยูก่ บั โปรดิวเซอร์ ใหญ่ คือ Kevin Feige ตั ้งแต่บท เลือกผู้กํากับ
Post Production เขาจะเป็ นคนคุมว่าโทนทังหมดของภาพยนตร์
้
จะไปทิศทางไหนซึ่งจะเห็นได้ ว่า
โทนของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ นส่วนเครี ยด หรื อดราม่าแค่ไหน ทางค่ายภาพยนตร์ ก็จะจะไม่ทิง้
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อารมณ์ขนั ในเรื่ อง จากการศึกษาพบว่ามาร์ เวลสตูดิโอจะเอา Concept ของ Comics ถึงแม้ ว่าแต่
ละเล่มจะเป็ นเรื่ องราวที่แยกกันไป ที่วา่ ไม่วา่ จะเป็ นเล่มของ Spiderman เล่มของ Iron Man เล่ม
ของ Captain America แต่วา่ ทุกอย่างมันเกิดขึ ้นในโลกเดียวกัน อย่างเช่นวันหนึ่งสไปเดอร์ แมนไป
หยุดโจรปล้ นแบ้ งค์ แล้ วแบ้ งค์ระเบิด ในเล่มของกัปตันอเมริ กาบินผ่านแบ้ งค์นัน้ ก็จะเห็นว่ามัน
ระเบิดไปมันเป็ นความต่อเนื่องกันที่ทําให้ คนอ่านรู้ สึกว่าเราอยู่ในโลกที่มันสมจริ งและเป็ นโลกที่
กว้ างมีอะไรเกิดขึ ้นตลอดเวลา และเขานํา Concept นี ้มาใช้ กบั ภาพยนตร์ เลบทําให้ คนใส่อารมณ์
ใส่ความรู้สกึ ร่ วมเข้ าไปด้ วย ถึงแม้ ว่ากลยุทธ์ Marvel Cinematic Universe จะประสบความสําเร็ จ
มากขนาดไหนก็ตามทางค่ายมาร์ เวลสตูดิโอก็ยงั ให้ ความสําคัญกับภาพยนตร์ เดี่ยว ๆ อยู่
หมายความว่าไม่ว่าแต่ล่ะเรื่ องจะเชื่อมโยงกันขนาดไหนแต่ภาพยนตร์ เดี่ยวของซุปเปอร์ ฮี่โร่ แต่ละ
คน ผู้ชมภาพยนตร์ ที่ไม่เคยดูก็ต้องเข้ าใจไม่จําเป็ นต้ องดูเรื่ องไหนมาก่อน
ในส่วนของการประกอบสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ ของมาร์ เวลสตูดิโอที่ทํารายได้ สงู สุดทัง้
สองเรื่ องนันบอกเล่
้
าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนัน่ คือเรื่ องจิตใจของเหล่าซุปเปอร์ ฮีโร่นนั่ เอง แม้ จะมีพลัง
และความสามารถพิเศษอันตระการตา แต่เนื อ้ แท้ แล้ ว อเวนเจอร์ ทุกคนต่างก็มีพืน้ ฐานมาจาก
มนุษย์ที่คิดได้ และเจ็บเป็ น จึงไม่ใช่เรื่ องแปลก หากพวกเขาจะมีเหตุผลส่วนตัวในการตัดสินใจทํา
อะไรบางอย่างที่พวกเขาคิดว่าถูก แม้ มันจะต้ องไปขัดแย้ งกับคนอื่น ๆ ก็ตามที ทีมอเวนเจอร์
แท้ จริ งแล้ วก็เป็ นแค่มนุษย์ที่มีหวั จิตหัวใจไม่ต่างจากมนุษย์ทวั่ ๆ ไป เรี ยกได้ วา่ เป็ นจุดแข็งของหนัง
ในแฟรนไชส์ MCU (Marvel Cinematic Universe) อยู่พอสมควร ตัวละครซุปเปอร์ ฮีโร่เกือบทุกตัว
จะถูกสร้ างความมีเลือดเนื ้อแบบมนุษย์มาอย่างสมํ่าเสมอและสอดรับกันในหนังแต่ละภาค ทําให้
เข้ าใจตัวละครแต่ละตัวในความเป็ นมนุษย์ได้ ไม่ยาก จากการศึกษาพบว่า ตัวละครหลักที่ มี
ความสําคัญกับมาร์ เวลสตูดิโอคือ โทนี่สตาร์ ค หรื อไอรอนแมน ความสําเร็ จส่วนหนึ่งมาจากไอรอน
แมนเพราะเป็ นภาพยนตร์ ที่ค่อนข้ างสมจริ ง ได้ นักแสดงที่ ได้ อารมณ์ มากอย่าง โรเบิร์ต ดาวนีย์
จูเนียร์ และได้ ทีมสร้ างที่เป็ นแฟนคอมมิกตัง้ แต่เด็ก เป็ นคนที่เข้ าใจตัวละคร เช่นเดียวกับคนอื่น
นักแสดงกับตัวละครของมาร์ เวลแทบจะเป็ นหนึ่งเดียวกัน การคัดเลือกนักแสดงนัน้ มาร์ เวลสตูดิโอ
ไม่ได้ เลือกนักแสดงจากความมีชื่อเสียง แต่มองความเหมาะสมของบทและการเซ็นสัญญาระยะ
ยาวเพื่อให้ สอดคล้ องกับ Marvel Cinematic Universe การคัดเลือกนักแสดงนันให้
้ เหมาะกับ
บทบาทของตัวละครนัน้ เขาเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับตัวละครทังรู้ ปลักษณ์หรื อนิสยั ส่วนตัวให้
ตรงกับบท และเน้ นผู้กํากับเข้ าใจในจิตวิญญาณของหนังสือการ์ ตนู คอมมิค มาร์ เวลสตูดิโอมองว่า
เป็ นงานของที ม ที่ ทุกคนต้ องมาช่ วยกัน แล้ วผู้กํากับ ทุกคนไม่ได้ ต่างคนต่า งทํ างาน ทุกคนมา
ช่วยกันหมด มาแชร์ กนั ว่าเรื่ องจะยังไง เพราะทุกคนต้ องรับหน้ าที่ต่อๆกันไปบางคนช่วยกํากับบาง
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ซีนให้ อีกคน โดยหลัก ๆ แล้ วจะมีผ้ กู ํากับที่เป็ นหัวเรื อใหญ่หนึ่งคนกํากับประมาณ 95% และเป็ นผู้
กํากับท่านอื่นมากํากับบางซีนให้ อีกประมาณ 5% เป็ นเหตุผลที่ว่าการประกอบสร้ างของตัวละคร
นัน้ ทุกอย่างมีที่มาที่ไป ตัวละครทุกตัวมีมิติ ทําให้ คนดูมีความรู้ สึกร่ วมและเอาใจช่วยไปกับตัว
ละครเหล่านั ้นได้ ไม่ยาก

5.4 ข้ อจํากัดของงานวิจยั
เนื่องด้ วยภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avenger Age Of Ultron จากค่ายมาร์
เวลสตูดิโอ เป็ นค่ายภาพยนตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์ผ้ มู ีความรู้ เฉพาะ
ทางจากประเทศไทยเท่านัน้ ทําให้ ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถเข้ าถึงโครงสร้ างในการผลิตอย่างใกล้ ชิด ผู้วิจยั
จึงทําการศึกษาเฉพาะตัวเนือ้ หา และวิธีการนํ าเสนอจากการรั บชมและวิเคราะห์ ด้วยตนเอง จึง
อาจทํ าให้ ขาดความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์การผลิต กระบวนการผลิต ไว้ ในการเล่าเรื่ องได้ อย่าง
ลึกซึ ้ง

5.5 ข้ อเสนอแนะ
1) ในงานวิ จั ย ชิ น้ นี ไ้ ม่ ไ ด้ ศึ ก ษาด้ า นการตลาดเพื่ อ โปรโมทภาพยนตร์ ทั ง้ สองเรื่ อ ง
การตลาดเฉพาะทางของมาร์ เวลสตูดิโอนัน้ อาจมีส่วนอย่างมากในการทํ าให้ ภาพยนตร์ ประสบ
ความสําเร็ จในด้ านรายได้ เช่นกัน ดังนั ้นจึงอาจมีการศึกษาเกี่ยวกับการตลาดเฉพาะตัวของค่าย
ภาพยนตร์ เพิม่ เติมจากงานวิจยั ชิ ้นนี ้
2) หากมีการนํางานวิจยั ชิ ้นนี ้ไปศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ อง Cinematic Universe จากค่าย
ภาพยนตร์ อื่น ๆ จะทําให้ ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อน รู ปแบบไหนที่ขาดหายหรื อตกหล่นจากกลยุทธ์นี ้
ในวงการภาพยนตร์ เพิม่ ขึ ้น
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