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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ ศึกษากลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิด
ความนิยมของมาร์เวลสตดูิโอ โดยเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เนือ้หาจาก
ภาพยนตร์จากมาร์เวลสตดูิโอจํานวน 2 เร่ือง คือ Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age 
of Ultron 

ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์
เวลสตดูิโอหวัใจสําคญัอยู่ท่ีกลยทุธ์ Marvel Cinematic Universe คือการผลิตภาพยนตร์ซปุเปอร์ฮี
โร่หลาย ๆ เร่ืองของมาร์เวลท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั โดยเร่ิมต้นจากภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ละคน
ซึ่งทําให้ผู้ ชมรู้สึกผูกพัน คุ้ นเคย ทราบท่ีมาท่ีไปของตัวละคร แล้วนําหลาย ๆ ตัวละครจาก
ภาพยนตร์เด่ียวของตวัเองมารวมกนัในภาพยนตร์ Marvel’s The Avengers และ Avengers : 
Age of Ultron และเร่ืองต่อ ๆ มาก็มีความเก่ียวเน่ืองกนัอีก เรียกได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ภาพยนตร์ กล
ยทุธ์ Marvel Cinematic Universe นีมี้ระบบการทํางานท่ีเร่ิมตัง้แต่การเขียนบท การคดัเลือก
นักแสดง และทุก ๆ ขัน้ตอนการสร้างภาพยนตร์แต่ละเร่ืองท่ีต้องสอดคล้องต่อเน่ืองกัน ผู้ กํากับ
ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจะต้องมาพดูคุยกนัเพ่ือวางแผนให้ทิศทางของหนงัแต่ละเร่ืองสอดประสาน
อย่างลงตวั รวมถงึกลวิธีการเล่าเร่ืองจากมาร์เวลสตดูิโอนัน้ตอนจบของเร่ืองหรือท่ีเรียกกนัวา่ End 
Credit (ส่วนท่ีแสดงรายช่ือนกัแสดง ทีมงาน ผู้ มีส่วนร่วมต่าง ๆ ของหนงั) ซึง่กลายเป็นธรรมเนียม
ของหนงัมาร์เวลเกือบทกุเร่ืองท่ีหลงั End Credit จะมีฉากลบัเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือบอกใบ้ภาคต่อไป
หรือเช่ือมไปหาเร่ืองอ่ืนในจักรวาลซึ่งฉากดังกล่าว กลายเป็นลูกเล่นท่ีผู้ ชมติดตามชมมาตลอด
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Abstract 
 
Title of Thesis Strategic Content Creation for Maximizing Popularity in  
    Marvel Studio's Films 
Author    Miss Gunyatibhatr Kridahbhorn 
Degree    Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year    2017 
 
 

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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 จากข้อมลูในกราฟข้างต้นพบวา่ตัง้แต่ปี 2002 เป็นต้นไปภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่หลายเร่ือง
ทํารายได้มากกวา่ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึง่บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ฮอลลิวดูประเภทซุปเปอร์ฮีโร่
หลกั ๆ มีแค่ 4 รายเท่านัน้คือ Marvel Studios,  Sony Pictures Entertainment, 20th Century 
Fox and Warner Bros. โดยเฉพาะค่ายภาพยนตร์อยา่ง Marvel Studio ท่ีในอดีตเร่ิมต้นจาก
ภาพยนตร์สือ Comic นําเสนอเฉพาะเร่ืองราวของซปุเปอร์ฮีโร่หลายร้อยเร่ืองหลายร้อยคาแรคเตอร์ 
ก่อนหน้าท่ี Marvel จะมีสตดูิโอสร้างภาพยนตร์เป็นของตวัเองนัน้ตวัละครจากโลกของ Marvel ท่ี
ถกูสร้างขึน้โดยสตดิูโออ่ืน ๆ  Marvel เร่ิมสร้างภาพยนตร์ด้วยตวัเองในปี 2008 ผลงานแทบทุกเร่ือง
ประสบความสําเร็จในแง่ของรายได้   อีกทัง้ยงัได้รับคําวิจารณ์โดยมีแนวโน้มไปในทางบวกเกือบ
ทกุเร่ือง ภาพยนตร์ 4 จาก 5 เร่ืองทัง้หมดท่ีผ่านมา  ซึ่งได้แก่ Iron Man (2008), Iron Man 2 
(2010), Thor (2011) และ Captain America : The First Avenger (2011) มีรายได้เกิน 500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะภาพยนตร์รวมตัวละครเด่นๆของซุปเปอร์ฮีโร่เร่ือง Marvel’s The 
Avengers ท่ีเข้าฉายเม่ือปี 2012 สามารถทํารายได้ทัว่โลกมากว่า 1500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ทํา
สถิติเป็นภาพยนตร์ท่ีทํารายได้สงูสดุทัว่โลกตลอดกาลเป็นอนัดบัห้า (“Box Office Mojo”, n.d.) 

สําหรับซุปเปอร์ฮีโร่คนแรกของค่ายมาร์เวล ท่ีถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็คือ กัปตัน
อเมริกา ในปี ค.ศ.1944 หลังจากนัน้มา ซุปเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาร์เวลเร่ิมเป็นท่ีรู้จักสําหรับคนดู
ภาพยนตร์มากขึน้เร่ือยๆ อย่างเช่น ภาพยนตร์ภาคต่อฟอร์มยกัษ์อย่าง สไปเดอร์แมน หรือเอ็กซ์
เมน และจุดเปล่ียนท่ีสําคัญของมาร์เวลสตูดิโอ เกิดขึน้ในปี ค.ศ. 2009 ซึ่งวอลท์ดิสนีย์ได้ซือ้
ลิขสทิธ์ิมาร์เวลด้วยราคาสงูถงึ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 120,000 ล้านบาท โดยหลงัจากการท่ี
วอลท์ดิสนีย์ได้เร่ิมต้น ด้วยการจดัจําหน่าย The Avengers เม่ือปี 2012 แล้วประสบความสําเร็จใน
เชิงรายได้ ต่อด้วย Ironman ภาค 3 ก็กระแสแรงไม่แพ้กนั ทําให้เห็นว่าซุปเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวลส
ตดิูโอ คือขมุทรัพย์ท่ีมีค่ามหาศาล  ซึง่ดจุดาว พรหโมบล ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด วอลท์ ดิสนีย์ 
ประเทศไทย ได้เห็นความเห็นว่า ปัจจยัความสําเร็จมาจากการท่ีฐานผู้ชมภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่
กว้างขึน้เม่ืออยูภ่ายใต้แบรนด์ของดิสนีย์ (Cartoonthai, 2556)  

จดุเปล่ียนอีกอย่างท่ีสร้างความแตกต่างของมาร์เวลสตดิูโอนัน่คือ จกัรวาลภาพยนตร์มาร์
เวล (Marvel Cinematic Universe) จกัรวาลภาพยนตร์มาร์เวล กลยทุธ์ Marvel Cinematic 
Universe หรือท่ีเรียกย่อๆ วา่ MCU นัน้ คือการผลติภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่หลายๆเร่ืองของมาร์เวล
ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั โดยเร่ิมต้นจากซุปเปอร์ฮีโร่แต่ละคน แล้วนําหลาย ๆ คนมารวมกนัใน
ภาพยนตร์อีกเร่ือง และเร่ืองต่อๆมาก็มีความเก่ียวเน่ืองกนัอีก เรียกได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ภาพยนตร์ 
เร่ิมต้นจากเร่ือง 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) และยงัมีแผนการผลิต
ภาพยนตร์ในจกัรวาลนีอ้ีกหลายเร่ือง โดยประธานบริษัท Marvel Studios ได้พดูกบันิตยสาร 
Bloomberg ว่ามีแผนสร้างภาพยนตร์ยาวจนถงึปี 2028 (Gomez, 2014) 

การสร้างจกัรวาลมาร์เวลขึน้มานี ้ทําให้ยอดขายบตัรชมภาพยนตร์ของมาร์เวลทําลายสถิติ
สูงสดุครัง้แล้วครัง้เล่า ยอดขายตั๋วทั่วโลกของภาพยนตร์ 12 เร่ือง ทําเงินมากกว่า 8.78 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เฉพาะภาพยนตร์เร่ือง The Avengers (2012) เร่ืองเดียวก็ทํารายได้ไปกว่า 1.5 
พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ยงัไม่นบัรวมยอดขายสินค้าลิขสิทธ์ิจากคาแรกเตอร์ในภาพยนตร์
เหล่านีอี้ก นบัว่ากลยทุธ์ MCU นีส้ร้างรายได้ให้กบัมาร์เวลอย่างมหาศาลอย่างท่ีไม่เคยมีสตดูิโอ
ไหนทําได้มาก่อน ก่อนหน้านีภ้าพยนตร์ท่ีเป็นแฟรนไชส์มักสร้างเป็นไตรภาค ท่ีสร้างมากกว่า 3 
ภาคมีเพียงไม่ก่ีชดุ เช่น แฮร์ร่ี พอตเตอร์ (8 ภาค) ทําเงินรวม 7.7 พนัล้านดอลลาร์ฯ, เจมส์ บอนด์ 
(25 ภาค) ทําเงินรวม 6.1 ล้านดอลลาร์ ฯลฯ (“Box Office Mojo”, n.d.) 

การศึกษาเร่ืองการประกอบสร้างเนือ้หาในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่นัน้เป็นการศึกษาท่ีเน้น
เร่ืองการสร้างตวัละคร เช่น ในการสร้างตวัละครขึน้ ในภาพยนตร์แบทแมนนัน้ ผู้ กํากบัจะต้องมี
การศกึษาตวัละครต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในฉบบัหนงัสือการ์ตนู รวมไปถึงภาพยนตร์แบทแมนเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
ได้มีการสร้างมาก่อนหน้า และนําเอาลกัษณะต่างๆของตวัละครในหนงัสือการ์ตนูหรือภาพยนตร์ 
เหล่านัน้มาเป็นพืน้ฐานในการสร้างสรรค์ตวัละครในแบบฉบบัของตนเอง โดยผู้ กํากับแต่ละท่าน
ต่างก็มีแนวทางในการสร้างตวัละครของตนเองท่ีแตกต่างกนั และการตีความตวัละครต่าง ๆ จาก
ต้นฉบับเดียวกันนัน้สามารถเกิดความเป็นไปได้ของตัวละครท่ีไม่จํากัด (อัตถรุจน์ วรรธกวรกุล, 
2554) 

ถึงแม้ว่าภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่นัน้ม่ีค่าภาพยนตร์ต่าง ๆ สร้างขึน้มาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย แต่สิ่งท่ีผู้ วิจยัต้องการศึกษาคือการประกอบสร้างเนือ้หาในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ของ
มาร์เวลสตูดิโอให้เกิดความนิยมทัง้ การเล่าเร่ือง บทสนทนา การสร้างตัวละคร การคัดเลือก
นกัแสดง และความสมัพนัธ์ของค่ายภาพยนตร์กบัผู้ กํากบัซึ่งเป็นการยากท่ีหากลยทุธ์เหล่านีจ้าก
ค่ายภาพยนตร์อ่ืน แต่ค่ายภาพยนตร์มาร์เวลสตูดิโอนัน้สามารถนําภาพยนตร์เฉพาะทางท่ีเน้น
เร่ืองราวของตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่ขึน้มาเป็นภาพยนตร์ติดอนัดบั 1 ใน 10 ภาพยนตร์ทําเงินสงูสุด
ตลอดกาลของ Box Office Mojo กลยทุธ์ MCU นีถื้อว่าเป็นกลยทุธ์เฉพาะทางของทางค่าย
ภาพยนตร์นีซ้ึ่งผู้ วิจัยจึงเห็นว่ามาร์เวล สตูดิโอเลือกแข่งขนัท่ีจะแตกต่าง (Compete to be 
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Unique) มีระบบการทํางานท่ีเร่ิมตัง้แต่การเขียนบท การคดัเลือกนกัแสดง และทกุๆขัน้ตอนการ
สร้างภาพยนตร์แต่ละเร่ืองท่ีต้องสอดคล้องต่อเน่ืองกัน ผู้ กํากับภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจะต้องมา
พดูคยุกนัเพ่ือวางแผนให้ทิศทางของภาพยนตร์แต่ละเร่ืองสอดประสานอย่างลงตวั ด้วยการทํางาน
เป็นระบบเช่นนี  ้เป็นเร่ืองยากอย่างยิ่งท่ีสตูดิโอคู่แข่งจะลอกเลียนแบบกลยุทธ์ให้ประสบ
ความสําเร็จได้ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลสตูดิโอท่ีทํา
รายได้สงูสุดสองอนัดบัแรกในการเล่าเร่ืองและผสมผสานการประกอบสร้างตัวละครจะทําให้ได้
องค์ความรู้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาส่ือบนัเทิงคดีทัง้ในแง่ของส่ือศึกษาและสามารถนํามา
ประยกุต์ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของไทยได้ 

 
1.2 ปัญหานําการวิจยั 
 

กลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตดูิโอมีลษัณะ
เป็นอยา่งไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

เพ่ือศกึษากลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตดูิโอ 
 
1.4 ขอบเขตของงานวิจยั 
 

เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กลยทุธ์การ
ประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตูดิโอโดยศึกษาจาก DVD 
ภาพยนตร์ บทสมัภาษณ์ของผู้ กํากบัภาพยนตร์ในประเทศไทย นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักวิชาการ
ด้านนิเทศศาสตร์ ข้อมูลจากภาพยนตร์ส่ือตําราทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากห้องสมุด 
เอกสารบทความตามสื่อตา่ง ๆ และทางอินเตอร์เน็ตทีเก่ียวข้องจากภาพยนตร์ของมาร์เวลสตดิูโอท่ี
ทํารายได้สงูสดุสองอนัดบัแรก ได้แก่ 

1)  Marvel’s The Avengers  
2)  Avengers : Age of Ultron 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)  ผลการวิจยันีจ้ะส่งผลให้เห็นแนวทางของกลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์
ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตูดิโอและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การ
ประกอบสร้างเนือ้หาให้ประสบความสําเร็จ 

2)  ผลการวิจยัจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์เชิงลึกในแง่กล
ยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หากบัวฒันธรรมสมยันิยม 
 



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีนํามาเป็นกรอบในการศึกษาและอธิบายกลยุทธ์การประกอบสร้าง
เนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตดูิโอให้เกิดความนิยมมีดงัตอ่ไปนี ้

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ซปุเปอร์ฮีโร่ 
2.2  แนวคิดเร่ืองการออกแบบและตีความตวัละคร 
2.3  แนวคิดวฒันธรรมสมยันิยม (Pop Culture)  
2.4  ความเป็นมาของมาร์เวลสตดูิโอ 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคดิเก่ียวกับโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ 
 
 เร่ืองเลา่ (Narrative or Story) คือการนําเสนอชดุของเหตกุารณ์ท่ีเช่ือมโยงกนั ซึง่อาจจะ
เรียบเรียงออกมาเป็นประเภทตา่ง ๆ กนัออกไป ได้แก่ ประเภทสารัตถคดี ซึง่ได้แก่ ข่าวหรือข่าวสาร
ตา่ง ๆ หรือประเภทบนัเทิงคดี ซึ่งได้แก่ วรรณกรรมประเภทเร่ืองสัน้ นวนิยาย ละครเวที ภาพยนตร์
ละครโทรทศัน์ เราจะพบเร่ืองเล่าในทุกรูปแบบของการสร้างสรรค์ของมนุษย์และงานศิลปะต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือบนัเทิงคดีต่าง ๆ ซึง่มีการสร้างสรรค์การลําดบัเหตกุารณ์ และมีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของเร่ืองเล่าอนัได้แก่ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา ฉาก และมมุมองในการเล่า
เร่ือง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การเล่าเร่ืองในส่ือบันเทิงคดีต่าง ๆ จะยึดโยงการเล่าเร่ือง 
(Narrative) ด้วยการส่ือทางอารมณ์ (Emotional) และสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ (Spectacle) เพ่ือ
เสนอหรือกระตุ้นความคิดบางประการ (Intellectual) โดยจะมีองค์ประกอบพืน้ฐานของเร่ืองเล่า
อยา่งครบถ้วน (ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์ และคณะ, 2543, น. 24)  

เร่ืองเลา่มีทัง้สว่นท่ีเป็นเหตผุลของเร่ืองเลา่ (Narrative Rationality) และสว่นท่ีเป็นอารมณ์
ของเร่ืองเล่า (Narrative Emotion) ทัง้สองส่วนนีจ้ะต้องประกอบเข้าด้วยกันอย่างเหมาะเจาะ
ภายใต้ 
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ทฤษฏีเร่ืองเล่า (Narrative Theory) แนวของเหตผุลในงานเร่ืองเล่าจะมุ่งเน้นท่ีประสิทธิผลการ
นําเสนอเร่ืองราวไปพร้อม ๆ กบัการแสดงนยัยะทางสงัคม ส่วนแนวของอารมณ์ในเร่ืองเล่าย่อม
ต้องการความพิถีพิถนัการผสมผสานเข้าไปในเร่ืองเพ่ือมุ่งผลต่อปฏิกิริยาต่าง ๆ ในบนัเทิงคดีนัน้ ๆ 
และด้วยเหตนีุใ้นการวเิคราะห์เป้าประสงค์ของเร่ืองเลา่ หรือในการศกึษาเร่ืองเลา่จึงต้องศกึษาว่ามี
การใช้อารมณ์อย่างไร การใช้อารมณ์ในเร่ืองเล่านัน้สามารถเป็นตัวแทน เป็นตัวกําหนด
ประสบการณ์ในการให้ความสนใจต่อเร่ืองเล่านัน้ ๆ ของผู้ รับสารอย่างไร แนวโน้มในการศึกษา
ทฤษฎีเร่ืองเล่าในปัจจบุนัคือการศึกษาอารมณ์ของเร่ืองเล่า และนิยมศึกษาในบนัเทิงคดีร่วมสมยั 
หรือกระแสท่ีเกิดขึน้ใหม่ต่าง ๆ และเป็นท่ียอมรับกนัในวงวิชาการว่าในแง่ของการทําความเข้าใจ
กบัสนุทรียศาสตร์ในปัจจบุนันัน้ อารมณ์มีคณุคา่ในฐานะสิง่สําคญัในการศกึษา 
(ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์, 2556) 

สําหรับการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ท่ีมีตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่โดยทั่วไปอาจไม่มีความ
แตกต่างกบัการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ทัว่ไปมากนกั แต่จะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดของโครงสร้าง 
เช่น ภาพยนตร์เร่ือง Iron Man (2008) ท่ีตวัละครหลกัเป็นผู้ มีความอจัฉริยะจนอยู่เหนือมนษุย์
ธรรมดา ก็มีโครงสร้างของการเล่าเร่ืองเฉกเช่นภาพยนตร์ธรรมดาทัว่ไป มีการเร่ิมเร่ืองท่ีอธิบายถึง
ตวัเอกท่ีเป็นนกัประดิษฐ์และมหาเศรษฐีพนัล้าน มีการพฒันาเหตกุารณ์เม่ือตวัเอกถกูลกัพาตวัไป
ขณะอยู่ต่างบ้านต่างเมือง มีภาวะวิกฤติเม่ือถูกบีบบังคับให้คิดค้นอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพการ
ทําลายล้างสงู แทนท่ีเขาจะใช้สติปัญญาอนัปราดเปร่ือง และแนวคิดอจัฉริยะประดิษฐ์ตามคําสัง่ 
แต่กลบัสร้างชดุเกราะไฮเทค และมีภาวะคล่ีคลายเม่ือตวัเอกสามารถหนีรอดการถกูจองจํามาได้ 
จะเห็นได้ว่าการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ท่ีมีตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่นัน้ก็มีลักษณะโครงเร่ืองเหมือน
ภาพยนตร์ทัว่ไป แตจ่ะแตกต่างกนัท่ีมมุมองในการเลา่เร่ืองท่ีเกินจริงเท่านัน้ 

การศกึษาเก่ียวกบัการเลา่เร่ือง เป็นการ “ก้าวข้ามจากการศึกษาเนือ้หาไปสู่ความสนใจใน
โครงสร้างของการเล่าเร่ือง (Structure) และวิธีการเล่าเร่ือง (Process) ของสื่อแต่ละชนิด (Tilley, 
1991, อ้างถงึใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิาน, 2539, น. 9) 
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 2.1.1 องค์ประกอบการเล่าเร่ือง 
การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮ่ีโร่ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบพืน้ฐานต่าง ๆ ได้

ดงันี ้
 1) โครงเร่ือง (Plot) หมายถงึ การลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในละครอย่างมีเหตผุล
และมีจุดหมายปลายทาง โครงเร่ืองส่วนใหญ่มักมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ความต้องการหรือ
ความปรารถนาของตัวละครอย่างหนึ่ง กับ ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีขัดขวางไม่ให้ตัวละครบรรลุ
จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่ง โดยมีขัน้ตอนการลําดับเหตุการณ์ 5 ขัน้ตอน ดังนี ้(กาญจนา แก้วเทพ, 
2541, น. 158-160; ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์, 2551, น. 90-91) 
 (1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition) เป็นการชกัจูงความสนใจของผู้ชมให้ติดตาม
เร่ืองราว โดยเป็นการแนะนําเบือ้งต้น เช่น แนะนําตวัละคร แนะนําฉากหรือสถานท่ี หรือเพ่ือให้เกิด
ความน่าสนใจและน่าติดตาม อาจเปิด ประเด็นปัญหาหรือเผยปมขัดแย้ง โดยไม่จําเป็นต้อง
เรียงลําดบัเหตกุารณ์ โดยเร่ิมจากตอนท้าย หรือตอนกลางเลยก็ได้ 
 (2) การพัฒนาเหตุการณ์ไปสู่ปมปัญหา (Rising Action) เป็นขัน้ตอนท่ี
เร่ืองราวดําเนินไปมากขึน้ ปมปัญหาท่ีสร้างความขดัแย้งเร่ิมทวีความรุนแรงหรือความเข้มข้นขึน้
เร่ือย ๆ สง่ผลให้ตวัละครเร่ิมอยูใ่นสถานการณ์ท่ียุง่ยากมากย่ิงขึน้ (Complication) 
 (3) ขัน้ภาวะวิกฤติสงูสดุ (Climax) เป็นขัน้ตอนท่ีความขดัแย้งได้พุง่ขึน้สงูสดุ
กระทัง่ถึงจุดแตกหกั และตวัละครตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจเลือก หรือหาทางออกด้วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึง่ 
 (4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นขัน้ตอนภายหลงัจากจดุวิกฤตได้
ผ่านพ้นไปแล้ว เง่ือนงําต่าง ๆ ปัญหาความยุ่งยาก ข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้าถูกเปิดเผยให้
กระจ่างหรือแก้ไขเสร็จสิน้ไปด้วยดี 
 (5) ขัน้ตอนยุติเ ร่ืองราว (Ending/Resolution) เป็นขัน้ตอนท่ีเร่ืองราว ท่ี
เกิดขึน้ทัง้หมดตัง้แต่ต้นได้จบสิน้ลง โดยจะจบได้หลายแบบ เช่น จบแบบมีความสุข (Happy 
Ending) หรือจบแบบเป็นปริศนาให้คิดตอ่ไป เป็นต้น 
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 (1) Morality Theme คือ ภาพยนตร์ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัศีลธรรม ความรู้สกึ
ผิดชอบชัว่ดีท่ีเกิดขึน้ในสงัคม ซึง่ในภาพยนตร์จะแสดงให้เห็นว่าส่ิงสงัคมต้องการคือการทําความดี 
หรือคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์จะแสดงให้เห็นระหวา่งการเลือกท่ีจะทําความดีมากกวา่ความชัว่  
 (2) Idealism Theme คือ ภาพยนตร์ท่ีมีแนวเร่ืองให้เห็นถึงการแสดงออกของ
ตวัละครในความพยายามในการกระทําในสิ่งท่ีสงัคมต้องการ ซึง่ซปุเปอร์ฮีโร่จะเป็นผู้ ท่ีมีจดุยืนและ
อดุมการณ์ ซึง่มีความคิดแตกตา่งไปจากบคุคลทัว่ไปในสงัคม 
 (3) Power Theme ภาพยนตร์ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัอํานาจ  ความไม่ลงรอย
กนัระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมาจากความต้องการในส่ิงเดียวกัน เช่น การต่อสู้กนั
ระหวา่งซปุเปอร์ฮีโร่กบัตวัร้ายในการแยง่ชิงพลงัอํานาจตา่ง ๆ 
 (4) Career Theme คือ ภาพยนตร์ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัตวัละครท่ีพยายาม
ฝ่าฟันอปุสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน เพ่ือบรรลคุวามต้องการส่วนตวั
มากกว่าสว่นรวม 
 (5) Outcast Theme คือ ภาพยนตร์ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัตวัละครท่ีใช้ชีวิตใน
สงัคมต่างจากคนทัว่ ๆ ไป ซึ่งการดําเนินเร่ืองจะแสดงให้เห็นถึงท่ีมาท่ีไป สิ่งท่ีตวัละครนึกคิดและ
แสดงออกมากบัการท่ีสงัคมปฏิบตัิกบัตวัละครเหลา่นัน้ 
 3) ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งท่ีปรากฏในการเล่าเร่ืองนัน้ 
มกัจะเป็นความขดัแย้งระหวา่งตวัละคร หรือความต้องการและการกระทําท่ีมีความเป็นปรปักษ์ต่อ
กัน ความไม่ลงรอยในพฤติกรรม การกระทํา ความคิด ความปรารถนา หรือความตัง้ใจของตัว
ละครในเร่ืองซึง่ความขดัแย้งจะสามารถแบง่ออกได้ ดงันี ้
 (1) ความขดัแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกนั หมายถึง การท่ีตวัละครสองฝ่ายไม่
ลงรอยกนัแต่ละฝ่ายตอ่ต้านหรือพยายามทําลายล้างกนั เช่น ความขดัแย้งระหว่างนางเอกและนาง
ร้าย การแขง่ขนักนัระหว่างสองตระกลู เป็นต้น 
 (2) ความขดัแย้งภายในจิตใจของมนษุย์เอง หมายถึง ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้
ภายในจิตใจของตวัละครเอง ซึง่ตวัละครจะมีความสบัสนหรือความลําบากใจในการตดัสินใจเพ่ือ
จะกระทําบางสิ่งบางอย่าง เช่น ความขดัแย้งสํานึกรับผิดชอบ หรือความรู้สึกขดัแย้งกบักฎเกณฑ์
ทางสงัคม 
 (3) ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคมหรือกลุ่มคน หมายถึง ความขดัแย้ง
กบัสิง่แวดล้อม เช่น ตวัละครเกิดอยู่ในสภาพครอบครัวท่ียากจน ทําให้ต้องต่อสู้ ดิน้รนให้ชีวิตตนเอง
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ดีขึน้ แม้จะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าว จะช่วยสร้างให้เร่ืองราวมีสีสัน น่า
ติดตามวา่ตวัละครจะทําอย่างไรต่อไป เพ่ือให้ชีวติตนเองดีขึน้ 
 4) ตวัละคร (Character) หมายถงึ ผู้กระทําเร่ืองราวดงักลา่ว และเป็นผู้ ท่ีได้รับผล
จากการกระทํานัน้ ๆ ด้วย ตัวละครท่ีดีจะต้องมีพัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
อปุนิสยัใจคอ ตลอดจนมีทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงต่อเร่ืองราวตา่ง ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงนีต้้องเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล ไม่ขดัต่อหลกัความเป็นจริงประเภทของตัวละคร (Type of Character) 
สามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 (1) จําแนกประเภทตวัละครตามลกัษณะนิสยัของตวัละคร แบ่งได้เป็น 2 
ลกัษณะ 
 ก) ตวัละครด้านเดียว หรือตวัละครท่ีไม่ซบัซ้อน (Flat Character or 
Simple Character) หมายถึง ตวัละครท่ีมีลกัษณะนิสยัในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว จน
คล้ายกบัเป็นลกัษณะประจําตวั หรือเป็นตวัละครแบบฉบบั (Types) ของคนประเภทนัน้ ๆ จนถือ
ว่าเป็นสูตรสําเร็จ (Formula) เช่น ตัวละครท่ีเป็นผู้ ร้ายต้องมีจิตใจโหดเหีย้ม ซึ่งลักษณะเช่นนี ้
เรียกว่าเป็นลกัษณะแบบ Stereotypes 
 ข) ตวัละครรอบด้าน หรือตวัละครท่ีซบัซ้อน (Round Character or 
Complex Character) หมายถึง ตวัละครท่ีมีลกัษณะนิสยัหลาย ๆ ด้านอยู่ในตวัเอง เป็นตวัละครท่ี
มีชีวิตความคิด อารมณ์ และความรู้สกึเหมือนกบัมนษุย์ในโลกแห่งความเป็นจริง อาจมีทัง้ รัก โลภ 
โกรธหลง ดี หรือ เลว อยู่ในตัวเองได้ จะเป็นลักษณะของตัวละครท่ีเราสามารถพบเจอได้ใน
ชีวิตประจําวนั 
 (2) การจําแนกตวัละครตามบคุลิกภาพและพฤติกรรม โดยแบ่งออกได้เป็น 2 
ลกัษณะได้แก่ 
 ก) ตวัละครประเภทสถิต (Static Character) หมายถึง ตัวละครท่ีมี
บุคลิกภาพและพฤติกรรมคงท่ี ไม่เปลี่ยนแปลง ตัง้แต่ต้นเร่ืองจนจบเร่ือง ไม่ว่าประสบการณ์ 
สถานการณ์เวลา ฯลฯ จะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม 
 ข) ตวัละครประเภทพลวตั (Dynamic Character) หมายถึง ตวัละครท่ี
มีบุคลิกภาและพฤติกรมเปล่ียนแปลงไปตามประสบการณ์ เหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งตัว
ละครประเภทนีจ้ะมีลักษณะสมจริง และมีความเป็นมนุษย์ในโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่า
ประเภทแรก 
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 (3) การจําแนกตวัละครตามความสําคัญของบทบาทท่ีปรากฏในเร่ือง แบ่ง
ออกได้เป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
 ก) ตวัละครเอก หรือตวัละครสําคญั (Protagonist or Main Character) 
เป็นตวัละครท่ีมีบทบาทสําคญัต่อท้องเร่ือง และเป็นตวัละครท่ีมีความสมัพนัธ์กบัโครงเร่ือง (Plot) 
มากท่ีสดุด้วย ซึ่งตวัละครเอกสามารถเป็นตวัละครใดก็ได้ท่ีมีบทบาทสําคญัในการดําเนินเร่ือง แต่
โดยรวมแล้วมกัจะเป็นตวัละครพระเอกหรือนางเอก 
 ข) ตวัละครประกอบ (Minor Character) เป็นตวัละครท่ีมีบทบาทใน
เร่ืองไม่มากนัก แต่มักมีบทบาทท่ีเน้นไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น อาจเป็นผู้ ช่วยพระเอก นางเอก 
และช่วยเสริมให้ตวัละครเอกโดดเด่นขึน้มาได้ 
 ค) ตัวละครฝ่ายตรงข้าม (Antagonist) จะปรากฏในเร่ืองท่ีมีความ
ขดัแย้งอาจจะไม่ใช่ตวัละครท่ีเป็นบคุคลก็ได้ อาจเป็นปัญหาหรืออปุสรรคย่อยอย่างใดอย่างหนึ่งท่ี
ตวัละครเอกจะต้องเอาชนะหรือฝ่าฟันไปให้ได้ก็ได้ 
 การเล่าเร่ืองเป็นวิธีการส่งสารอย่างหนึ่งท่ีมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีแน่นอน 
เรียกว่าต้องมี ”ตรรกะของการเล่าเร่ือง” ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ ฝ่ายพระเอกและฝ่าย
นางเอก, ฝ่ายผู้ ร้าย, ความขดัแย้งระหวา่งทัง้สองฝ่าย และมีผู้ช่วยซึง่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ
วิธีการในการไปสูเ่ป้าหมาย (เช่น ของวิเศษ, แผนลบั, ความสามารถเหนือมนษุย์ ในเร่ืองเลา่แต่ละ
ประเภท) 
 5) ฉาก (Setting) หมายถึง สถานท่ีเกิดเหตกุารณ์ต่าง ๆ ภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ 
และฉากจะทําหน้าท่ีถ่ายทอดเหตุการณ์ในการเล่าเร่ืองอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ฉากยงัมีหน้าท่ี
สนบัสนุนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในการเล่าเร่ือง เช่น การสร้างความขดัแย้งในการเล่าเร่ืองการสร้าง
อิทธิพลต่อจิตใจและการกระทําของตัวละคร นอกจากนี ้ยงัสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบริบททาง
สงัคมในแตล่ะช่วงเวลา  
 6) บทสนทนา (Dialogue) หมายถึง ศิลปะของการถ่ายทอดเร่ืองราวและ
ความคิดของผู้ประพนัธ์ออกมาทางคําพดูของตวัละคร 
 7) มมุมองในการเล่าเร่ือง (Point of View) หมายถึง การมองเหตกุารณ์ การ
เข้าใจพฤติกรรมของตวัละครในเร่ือง เน่ืองจากผู้ รับสารเองก็ต้องเดินตามหลงั หรือยืนอยู่ ณ จุด
เดียวกับผู้ เล่าเร่ืองด้วย ดังนัน้ มมุมองของผู้ รับสารจึงถูกกําหนดจากจุดยืนของผู้ เล่าเร่ืองนั่นเอง
มมุมองท่ีเกิดจากจดุยืนของผู้ เล่าเร่ืองแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (Giannetti, 1988, อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 150) 
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 (1) ผู้ เล่าเร่ืองมองไปจากมุมมองของบุรุษท่ีหนึ่ง (The First Person 
Narrator) กล่าวคือตวัเอกของเร่ืองเป็นผู้ เล่าเร่ือง การเล่าเร่ืองแบบนีม้กัจะได้ยินคําว่า “ผม” หรือ 
“ฉัน” ปรากฏอยู่ตลอดเน่ืองจากผู้ เล่าเร่ืองเป็นเจ้าของเร่ือง ดังนัน้ จึงมีข้อเด่นตรงท่ีใกล้ชิดกับ
เหตกุารณ์ แต่ข้อด้อยคืออาจจะมีอคติเจือปนอยูด้่วย 
 (2) ผู้ เล่าเร่ืองมองไปจากมมุของบรุุษท่ีสาม (The Third Person Narrator) 
คือ การท่ีผู้ เล่าเร่ืองมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงอยู่กบัตวัละครเอก ผู้ เล่าจึงเล่าเร่ืองเหตกุารณ์ท่ีเกิด
ขึน้กบัตวัเอก (ไมใ่ช่เร่ืองของตวัผู้ เลา่โดยตรง) 
 (3) การเล่าเร่ืองจากมมุมองท่ีเป็นตวักลาง (The Objective) เป็นการเล่า
เร่ืองท่ีไม่ปรากฏตวัผู้ เล่าในลกัษณะของตัวบุคคล แต่จะเป็นการเล่าจากมมุมองของคนวงนอกท่ี
สงัเกตและรายงานเหตุการณ์ทีเกิดขึน้อย่างเป็นกลางตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง และปล่อยให้
ผู้ชมตดัสินเอาเอง ตัวอย่างเช่น วิธีการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์สารคดี ข้อเด่นของวิธีการเล่าเร่ือง
แบบนีก็้คือ มีความเป็นกลาง แต่มีข้อด้อยคือ การเล่าแบบนีไ้ม่สามารถจะช่วยให้ผู้ ชมเข้าใจ
อารมณ์ ความคิด และจิตใจของตวัละครได้อย่างลกึซึง้ 
 (4) การเล่าเร่ืองแบบผู้รอบรู้ไปหมดทกุอย่าง (The Omniscient) วิธีการเล่า
เร่ืองแบบนีอ้าจจะมีจดุร่วมกบัทัง้ 3 แบบท่ีกล่าวมาคือ อาจจะเป็นบรุุษท่ีหนึ่ง บุรุษท่ีสาม หรือ
มมุมองท่ีเป็นกลาง หากทว่าวิธีการเล่าเร่ืองแบบสดุท้ายนี ้ผู้ เล่าจะมีลกัษณะพิเศษคือ ผู้ เล่าจะมี
ลักษณะหยัง่รู้ไปหมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือจิตใจของตัวละคร สามารถล่วงรู้ข้าม
กาลเวลาข้ามสถานท่ีได้หมด และผู้ เลา่เร่ืองจะอธิบายทกุอยา่งให้ผู้ชมได้รับรู้ตาม 
 8) ตอนจบ (Ending) หรือ การปิดเร่ือง บทสรุปเร่ืองราวทัง้หมดในเร่ือง ท่ีดําเนิน
มาตัง้แต่ต้นจนจบ ซึง่อาจจบแบบผิดหวงั (Tragic Ending) หรือจบแบบสมหวงั (Happy Ending) 
ก็ได้ 

ผู้ วิจยันําแนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง โดยนําองค์ประกอบของการเล่าเร่ือง คือ โครงเร่ือง
แก่นเร่ือง ความขดัแย้ง ตวัละคร และฉาก มาเป็นกรอบในการพิจารณาวิเคราะห์ถึงการกลวิธีการ
เลา่เร่ืองผา่นมมุมองด้านภาพยนตร์ซปุเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลสตดูิโอแต่ละเร่ืองท่ีทํารายได้เกิน 1500 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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2.2 แนวคดิเร่ืองการออกแบบและตคีวามตวัละคร 
 
 ภาพยนตร์ดดัแปลง (Film Adaptation) เกิดจากการดดัแปลงส่ืออื่นไปสู่ภาพยนตร์ โดย
อาศยัการตีความ (Interpretation) การแปลงเนือ้หาจากสื่ออ่ืน ๆ สู่ภาพยนตร์ การตีความนัน้ไม่
จําเป็นต้องอยู่ในรูปแบบเดิม แต่สิ่งสําคัญคือผู้ ชมสามารถเช่ือโยงกับส่ิงท่ีเป็นต้นฉบับได้ 
(Naremore, 2000, p. 32) ซึง่การออกแบบตวัละครนัน้จําเป็นต้องดงึดดูความสนใจของผู้ชม มี
คาแรคเตอร์ท่ีชดัเจน และยงัสามารถเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัฉากและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของ
ภาพยนตร์ได้ โดยในภาพยนตร์ดดัแปลงนัน้จําเป็นต้องมีการออกแบบตวัละครใหม่ ถึงจะเป็นตวั
ละครเดิมท่ีมีอยู่ในสื่อเดิมท่ีเคยมีมา แต่การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ องค์ประกอบต่าง ๆ ย่อม
เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบและตีความตวัละครจึงมีควาจําเป็นอย่างมากเพ่ือให้ตวัละครนัน้ ๆ 
ลงตวัเม่ืออยู่ในภาพยนตร์ (Naremore, 2000, p. 113) โดยสามารถสรุปหลกัการออกแบบตวั
ละครตา่ง ๆ ได้ 4 ประการ ดงันี ้(Tillman, 2011, pp. 4-7) 

1)  ลกัษณะตวัละคร (Character’s Archetype) 
2)  เร่ืองราวของตวัละคร (Character’s Story) 
3)  รูปลกัษณ์ของตวัละคร (Character’s Shape & Appearance) 
4)  ความเป็นเอกลกัษณ์สว่นตวัของผู้ กํากบั (Character’s Originality) 

 
 2.2.1 ลักษณะตัวละคร (Character’s Archetypes) 

ลกัษณะตวัละครคือลกัษณะดัง้เดิมท่ีเป็นพืน้ฐานของคน การกระทํา หรือการแสดงออกท่ี
มนษุย์จะกระทําตาม เป็นแบบอย่างในอดุมคติของคนทัว่ไปในด้านต่าง ๆ (Tillman, 2011, p. 11)
โดยมีแนวความคิดมาจากนกัจิตวิทยานาม คาร์ล จุง (Carl Jung) ผู้ มีความคิดว่า คนทุกคนมีมี
พืน้ฐานนิสยัเหมือน ๆกนั และคาแรคเตอร์เหล่านีส้ามารถพบได้ในทกุ ๆ คน ตลอดจนตวัละครใน
จินตนาการต่าง ๆ (Bassil-Morozow, 2010, p. 25) โดยลกัษณะตวัละครต่าง ๆ ตามทฤษฎีของ
คาร์ล จงุ นัน้มีมากมายแต่ท่ีพบเห็นส่วนใหญ่ในการออกแบบตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่นัน้มี 5 รูปแบบ 
ได้แก่ (Tillman, 2011, p. 11-20) 
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 1) Hero Archetype ตามความหมายเดิม หมายถึงคาแรคเตอร์ของผู้ ท่ีมีความ
กล้าท่ีจะต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ มีความทะเยอทะยานท่ีจะต่อสู้กับสิ่งไม่ดี (Jess Feist & 
Gregory J. Feist, 2008, p. 105) เม่ือนํามาใช้ในการออกแบบตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่จะหมายถงึตวั
ละครซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีมีความกล้าท่ีจะกระทําการต่าง ๆ เพ่ือส่วนรวม และมีความตัง้ใจใน มีพลงั
อํานาจพิเศษหรืออาวธุเฉพาะตวั และมีความพยายามในการพิสจูน์ตนเอง 
 2) Shadow Archetype ตามความหมายเดิม หมายถงึเป็นคาแรคเตอร์ในทางลบ 
ด้านท่ีไร้กฎเกณฑ์ของศีลธรรม เป็นด้านหนึ่งของคนทกุคนท่ีไม่ต่างอะไรไปจากสตัว์ และพยายาม
ซ่อนมนัเอาไว้ไม่แสดงด้านนีอ้อกมา เป็นด้านมืดในใจท่ีทกุคนไม่ต้องการจะรับรู้ว่ามีสิ่งนีอ้ยู่ (Jess 
Feist & Gregory J. Feist, 2008, p. 101) เม่ือนํามาใช้ในการออกแบบตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่จะ
หมายความถึงตัวร้ายในภาพยนตร์ ท่ีเต็มไปสิ่งชั่วร้ายมีความโหดเหีย้มลึกลับ หรือเทียบได้กับ
ความเป็นสตัว์ในตวัมนษุย์ เป็นสิ่งท่ีตรงกนัข้ามกบัซุปเปอร์ฮีโร่และเป็นอปุสรรคท่ีซุปเปอร์ฮีโร่ต้อง
เอาชนะ 
 3) Fool Archetype ตามความหมายเดิม หมายถึงคาแรคเตอร์ของความโง่ หรือ
ความน่าขบขนัในสายตาผู้ อ่ืน (Crisp, n.d.) เม่ือนํามาใช้ในการออกแบบตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่จะ
หมายถงึตวัละครท่ีมีความสบัสนทัง้ในตวัเองและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ เป็นตวัสร้างสถานการณ์ลําบาก
ให้กบัตวัละครอ่ืน ๆ โดยไม่ตัง้ใจ รวมไปถงึสร้างความตลกขบขนัให้กบัเร่ืองราวด้วย 
 4) Mentor Archetype เป็นคาแรคเตอร์ของคนทีมีความฉลาดและรอบรอบรู้ท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ไปยงัอีกรุ่นหนึ่ง (Jess Feist & Gregory J. Feist, 2008, p. 103) เม่ือ
นํามาใช้ในด้านการออกแบบตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่จะหมายถึงตวัละครท่ีทําให้ตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่
ดงึความสามารถท่ีแท้จริงออกมาทางตรงและทางอ้อม โดยมีคาแรคเตอร์ของผู้ ท่ีมีอายมุากกว่าตวั
ละครซปุเปอร์ฮีโร่ เพราะโดยสว่นใหญ่มกัมีการเช่ือมโยงเร่ืองของอายกุบัความรอบรู้เสมอ 
 5) Trickster Archetype ตามความหมายเดิม หมายถึงคาแรคเตอร์ของการ
หลอกลวง การโกหกตา่ง ๆ (Crisp, n.d.) คือตวัละครซุปเปอร์อีโร่ท่ีฉลาด มีเล่ห์เหล่ียมในการใช้กล
อบุายตา่ง ๆในการทําให้ตวัเองได้เปรียบหรือได้ในสิ่งท่ีต้องการ โดยตวัละครลกัษณะนีจ้ะเป็นคนดี
หรือผู้ ร้ายก็ได้  
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ลกัษณะคาแรคเตอร์ของตัวละครเหล่านีมี้อยู่ในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ทุกเร่ือง และโดย
ปกติแล้ว ตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่ต่าง ๆ นัน้ไม่จําเป็นต้องเกิดจากลกัษณะตวัละครเดียว แต่เกิดจาก
การรวมกนัของคาแรคเตอร์ 2 แบบขึน้ไปก็ได้ โดยเฉพาะตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีมกัมีลกัษณะของ 
Hero Archetype และ Trickster Archetype ในคน ๆ เดียว เช่นตวัละคร “โทนี สตาร์ก” (Tony 
Stark) ในภาพยนตร์เร่ือง The Avengers (2012) ท่ีมีคาแรคเตอร์กล้าหาญ ต่อสู้กบัส่ิงเลวร้าย อีก
ทัง้ยงัใช้กลอบุายหรือเล่ห์เหล่ียมในการทําให้ตนเองได้เปรียบหรือได้ผลประโยชน์ เพราะตวัละครนี ้
เป็นทัง้นกัวิทยาศาสตร์และนกัธุรกิจเป็นต้น 
 
 2.2.2 เร่ืองราวของตวัละคร (Character’s Story) 

การออกแบบตวัละครนัน้ การสร้างเร่ืองราวต่าง ๆ ของตวัละครมีความจําเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากการคาแรคเตอร์ท่ีเลือกมาต้องตอบโจทย์วตัถปุระสงค์ของการแสดง (Blacker, 1996, p. 
15) การสร้างรายละเอียดเล็กน้อย ๆ และความรู้สกึนึกคิดของตวัละครเป็นสิ่งสําคญัเน่ืองจากตวั
ละครจะเป็นตวักําหนดการเดินเร่ืองต่าง ๆ ในภาพยนตร์ (D’Vari, 2005, p. 128) ดัง้นัน้การให้
รายละเอียดต่าง ๆ ของคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์ดดัแปลงต้องสามารถสร้างความเก่ียวโยงกบัตวั
ละครต้นแบบไปด้วยเสมอ ดงันัน้การสร้างตวัละครให้มีมิติและสมจริง จึงต้องทําให้ผู้ชมเกิดความ
เช่ือในการกระทํา พฤติกรรม เนือ้ เร่ือง หรือตัวเอง ได้อย่างกลมกลืน (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 
2548, น. 102) และสําหรับการตีความตวัละครซุปเปอร์ฮ่ีโร่นัน้ จึงเป็นลกัษณะสําคญัประการหนึ่ง
ท่ีจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการตีความตวัละคร ดงันัน้ ในงานวิจยันีผู้้ วิจัยใช้แนวคิดเร่ืองการ
สร้างตวัละครออกเป็น 2 ประการสําคญั (รักศานต์ วิวฒัน์สนิอดุม, 2548)  
 2.2.2.1 เบือ้งหลงัตวัละคร (Character’s Background) เบือ้งหลงัของตวัละคร 
(Background) คือ ปมูหลงัหรือประวตัิชีวิตของตวัละครตัง้แต่เกิดจนถึงจุดเร่ิมต้นของภาพยนตร์ 
เป็นส่วนสําคญัท่ีส่งผลต่อตวัละครทัง้ในแง่ของการสร้างบคุลิกภาพและเหตกุารณ์ในอดีตท่ีส่งผล
กระทบต่อตวัละครโดยตรง โดยเบือ้งหลงัของตวัละครประกอบด้วย 3 สว่นสําคญัคือ 

 1) ประวัติส่วนตัวของตัวละคร (Character’s Biography) ถือเป็น
โครงสร้างหรือองค์ประกอบหนึ่งท่ียดึโยงเร่ืองราวกบัตวัละครเข้าด้วยกนั และเม่ือประกอบกนัขึน้ ก็
สามารถสร้างความหมายและเพ่ิมความน่าสนใจ หรือสร้างความน่าติดตามให้เกิดขึน้กบัความรู้สกึ
ของผู้ชมท่ีมีตอ่ตวัละครได้ นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์ดงักลา่วยงัมีอิทธิพลกบัพฤติกรรมของตวัละคร
ในระหวา่งการดําเนินเร่ืองในบทภาพยนตร์ (รักศานต์ วิวฒัน์สนิอดุม, 2548. น. 123) 
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 2) มมุมองหรือความเช่ือของตวัละคร (Character’s Point of View) 
มุมมองคือวิธีท่ีตัวละครมองโลก ซึ่งตัวละครท่ีดีมักจะแสดงมุมมองของตนเองอย่างชัดเจน (รัก
ศานต์ ววิฒัน์สินอดุม, 2548, น. 116) ความเช่ือและมมุมองนัน้ไม่จําเป็นว่าผิดหรือถกู ตวัละครทกุ
ตวัก็มีมมุมองของตวัเอง (Field, 1982, p. 32) จดุยืนและความเช่ือท่ีแตกต่างกนัของตวัละครแต่
ละตัวมักสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีมีพลังอํานาจมากกว่า
มนษุย์ทัว่ไป มกัจะมีมมุมองหรือความเช่ือท่ีแตกต่างออกไปจากคนปกติเสมอ  

 3) ทศันคติของตวัละคร (Character’s Attitude) การแสดงของทศันคติ
ของตวัละครทําให้ให้ตวัละครนัน้ ๆ มีมิติมากขึน้ เป็นการแสดงออกต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวั ความ
คิดเห็นทัง้ด้านบวกและด้านลบ 
 2.2.2.2 เบือ้งหน้าของตวัละคร (Character’s Foreground) 
เบือ้งหน้าของตัวละคร คือสถานการณ์เร่ิมต้นจนถึงตอนจบท่ีตัวละครกําลังเผชิญอยู่ ซึ่งไป
จําเป็นต้องแสดงเร่ืองราวของตวัละครนัน้ ๆ ทัง้หมด แต่ก็ต้องมากพอท่ีจะดึงความสนใจผู้ชมให้
ติดตามเร่ืองราวของตวัละครนัน้ (D’Vari, 2005, น. 128) ขัน้ตอนท่ีจะทําให้ผู้ชมเห็นถึงนิสยัของตวั
ละครนัน้ ๆ ประกอบไปด้วย 7 อยา่ง คือ (รักศานต์ วิวฒัน์สินอดุม, 2548, น. 122) 

 1) อาชีพ ตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่นัน้เบือ้งหน้าประกอบอาชีพอะไรเม่ือ
สามารถเปิดเผยให้เห็นความสมัพนัธ์ของตวัละครได้ ก็เท่ากบัว่าได้สร้างมมุมองท่ีเป็นส่วนตวัของ
ตวัละครได้ 

 2) สถานภาพ ตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่มีสถานภาพอย่างไร เช่น โสด 
แต่งงาน แยกกนัอยู ่หรือ หย่าร้าง ถ้ามีแฟนความสมัพนัธ์กบัแฟนเป็นอยา่งไร สถานภาพในสงัคม
เป็นอยา่งไร เป็นคนมีเพ่ือนมากมายหรือชอบแยกตวัออกมาอยูค่นเดียว 

 3) ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) ความอยากได้ อยาก
มีครอบครอง อยากเป็น หรือแม้แต่อยากปกป้องตวัเอง เป็นแรงผลกัดนัต่าง ๆ ของความต้องการ
ของตวัละคร ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม เช่น ตวัละครโทนี สตาร์ก” (Tony Stark) ใน
ภาพยนตร์เร่ือง Iron Man (2008) ในตอนแรกเขาต้องการท่ีจะปกป้องตวัเองจากการถกูปองร้าย
เท่านัน้แต่เหตกุารณ์ต่าง ๆ ก็พาให้เขาไปอยู่ในสถานะท่ีต้องปกป้องสิ่งชัว่ร้ายไม่ให้เกิดขึน้ในสงัคม 
ความต้องการนีเ้องท่ีเป็นตวัผลกัดนัผ่านการกระทําของตวัละคร และทําให้เร่ืองดําเนินไปข้างหน้า
ด้วยความเข้มข้นและน่าติดตาม 
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 4) ความขดัแย้ง (Conflict) ความขดัแย้งเป็นการกําหนดความต้องการ
หรือตัง้เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งให้กบัตวัละคร และสร้างอปุสรรคให้กบัตวัละครแก้ปัญหาหรือ
พยายามบรรลเุป้าหมายนัน้ (รักศานต์ วิวฒัน์สินอดุม, 2548, น. 113) ความขดัแย้งในภาพยนตร์
ซุปเปอร์ฮีโร่คือความขดัแย้งกนัระหวา่งความดีงามกบัความชัว่ร้าย ดงันัน้อาจเป็นความขดัแย้งทัง้
ภายในจิตใจหรืออปุสรรคภายนอกท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือขดัขวางตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่กบัสิงท่ีตวัละคร
ต้องการ ความขดัแย้งระหว่างตวัละครซุเปอร์ฮีโร่สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 แบบ คือ 

 (1) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ต้องมีความ
ขดัแย้งกบัตวัละครท่ีมีภาพลกัษณ์ของความชั่วร้ายในสงัคม ซึ่งตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่นัน้ต้องผ่าน
อปุสรรคไปให้ได้ 

 (2) ความขดัแย้งภายในจิตใจของตนเอง ตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่ต้อง
เอาชนะอํานาจภายในจิตใจตวัเองไมใ่ห้เข้าไปยุง่กบัส่ิงชัว่ร้ายต่าง ๆ  

 (3) ความขดัแย้งระหว่างซุปเปอร์ฮีโร่กับสงัคม การท่ีตัวละครต้อง
เผชิญหน้ากบัคนในสงัคมเพ่ือให้บรรลใุนสิง่ท่ีถกูต้องแม้วา่ในตอนแรกสงัคมจะไมเ่ข้าใจก็ตาม  

 5) การบรรลเุป้าหมายของตวัละคร (Dramatic Action) เพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจให้กบัตวัละคร การบรรลเุป้าหมายของตวัละครจะเป็นแรงผลกัดนัสําหรับการกระทําต่าง 
ๆให้กบัตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่ (Grove, 2001, p. 47) ซึ่งความต้องการดงักล่าวจะก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งหรือปัญหาภายในจิตใจของตวัละคร และทําให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมไปกบัตวัละคร จนรู้สกึ
อยากติดตามว่าตวัละครนัน้จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านัน้ได้ไปอย่างไร ถือเป็นการเพิ่มมิติ
ให้กบัตวัละครอีกทางหน่ึง ซึง่ตวัละครท่ีเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นัน้มกัมีอดุมการณ์ท่ีย่ิงใหญ่เป้าหมายของ
ตวัละครนัน้มกัต้องทําเพ่ือสว่นรวมเสมอ 

 6) การเปล่ียนแปลงของตวัละคร (Change) คือการเปลี่ยนแปลงให้ตวั
ละครเพ่ือแสดงให้เห็นบทภาพยนตร์ตัง้แต่แรกเร่ิมจนจบเร่ืองนัน้ ตวัละครมีความเปล่ียนแปลงไป
บ้างหรือไม่และอย่างไร (รักศานต์ วิวฒัน์สินอดุม, 2548, น. 118) คาแรคเตอร์ท่ีดีนัน้ต้องมีความ
เปลี่ยนแปลงหลงัจากเจอสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงภายในจิตใจหรือรับมือ
กบัเหตกุารณ์ภายนอกก็ตาม ซึ่งการดําเนินเร่ืองจะทําให้ผู้ชมคล้อยตามกบัการกระทําและแสดง
ออกมาของตวัละครเหล่านัน้ ตวัอย่างเช่น ตวัละครของ ”ดร. บรูซ แบนเนอร์” ในภาพยนตร์เร่ือง 
The Hulk (2008) ท่ีในตอนต้นนัน้มีความเครียดจากการโดนระเบิดรังสีแกมม่าและได้กลายร่าง
เป็น ฮลัค์ (The Hulk) ยกัษ์ใหญ่สีเทาท่ีมีนิสยัโหดเหีย้มจากสารอะดรีนาลีนท่ีถกูปล่อยออกมาใน
ยามท่ีถกูกระตุ้นอารมณ์โกรธหรือกลวัอย่างรุนแรงและรู้สึกแปลกแยกจากคนทัว่ไป แบนเนอร์ใช้
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ชีวิตราวกับนักโทษหลบหนี ทัง้นีเ้พ่ือหลีกหนีให้พ้นจากการตามล่าอย่างไม่ลดละของศัตรูตวัร้าย
เพราะรู้ดีว่าทางกองทพัท่ีต้องการจบัตวัเขาและต้องการศึกษาพลงัของเขา นักวิทยาศาสตร์หนุ่ม
ต้องเผชิญหน้ากบัการตดัสินใจครัง้สดุท้ายท่ีเขาต้องเลือกระหว่างการใช้ชีวิตท่ีสขุสงบในฐานะท่ี
เป็นบรูซ แบนเนอร์ หรือต้องค้นหาความเป็นวีรบรุุษในตวัฮล์ัคท่ีแฝงอยูใ่นร่างกายของเขา 

 
 2.2.3 รูปลักษณ์ของตัวละคร (Character’s Shape & Appearance) 

การสร้างคาแรคเตอร์ในภาพลกัษณ์ภายนอกนัน้ต้องสามารถสร้างจุดเด่นได้ทันทีตัง้แต่
ปรากฏตัวออกมา โดยท่ีผู้ ชมไม่เกิดคําถามใด ๆกับคาแรคเตอร์ของตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่นัน้ ๆ 
(Tillman, 2011, p. 79) ดังนัน้สีสันต่าง ๆ ท่ีประกอบขึน้มาเป็นชุดของซุปเปอร์ฮีโร่ หรือ
ส่วนประกอบท่ีเป็นอาวธุอ่ืน ๆ จึงสะท้อนภาพลกัษณ์และความหมายต่าง ๆ ดงันี ้(Tillman, 2011, 
pp. 112-114) 
 1) สีแดง แสดงออกให้เห็นถึง พลัง ความคล่องแคล่ว ความกล้าหาญ ความ
อนัตราย ความแข็งแกร่ง ความโกรธ ความมุง่มัน่ ตณัหา ความต้องการ และความรัก 
 2) สีเหลือง ให้ความรู้สึกถึงความรอบรู้ สติปัญญา ความสนุกสนาน ความสุข 
ความระมัดระวัง ความเจ็บป่วย ความทรุดโทรม ความขลาด ความอิจฉา ความหึงหวง ความ
สบายและความเต็มตืน้ 
 3) สีนํา้เงิน ให้ความรู้สกึถึงความจงรักภกัดี ความไว้ใจ ความศรัทธา ความมัน่ใจ 
ความรอบรู้ ความฉลาด ความจริง ความสขุภาพ ความสงบน่ิง ความเข้าใจ ความนุ่ม พลงั ความ
จริงจงั ความเยน็ และความเศร้า 
 4) สีม่วงให้ความรู้สึกถึงยศศักด์ิ เวทย์มนตร์ ความลึกลับ ความหรูหรา ความ
มุง่มัน่ ความร่ํารวย ความซบัซ้อน ความรอบรู้ ความมุง่มัน่ ความอิสระ และความสร้างสรรค์ 
 5) สีเขียว ให้ความรู้สึกถึงการเติบโต ความเจริญงอกงาม ธรรมชาติ ความ
อ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี ความปลอดภยั ความทนทาน เงินทอง ความหรูหรา ความคิดด้าน
บวก และความเจ็บป่วย 
 6) สีส้ม ให้ความรู้สกึถึงความดงึดดู ความต่ืนตวั ความหลงใหล ความสร้างสรรค์ 
ความสําเร็จความสขุ ความตัง้ใจ ศกัดิ์ศรี ความลวงตา และความรอบรู้ 
 7) สีดํา ให้ความรู้สึกถึงความเศร้าหมอง พลัง ความชั่วร้าย ความตาย ความ
ลึกลับ ความหวาดกลัว ความหรูหรา ความเป็นทางการ ความซับซ้อน ความสับสน และความ
อาลยั 
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 8) สีขาว ให้ความรู้สึกถึง ความบริสุทธ์ิ สะอาด ความใหม่ สันติภาพ ความไร้
เดียงสาความเรียบง่าย ความเบา ความดีงาม และความสมบรูณ์แบบ 

การส่ือความหมายต่าง ๆ ของสีสนัเหล่านีมี้ความแตกต่างกนัไปตามแต่โทนความเข้มของ
สีและการผสมสีหรือบริเวณท่ีใช้สีต่าง ๆ ก็ยงัทําให้ความรู้สึกท่ีได้รับมีความแตกต่างกันไปด้วย
นอกจากการออกแบบตัวละครจะให้ความสําคัญกับการใช้สีเพ่ือส่ือความหมายแล้ว ดังนัน้การ
เลือกใช้สีเพ่ือให้ส่ือถึงความหมายต่าง ๆ จึงจําเป็นกับการออกแบบตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่ เพ่ือให้
ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมซึ่งการตีความหมายควรมีความพอดีไม่ซบัซ้อนหรือตีความง่ายเกินไปเพ่ือให้
เข้าถงึผู้ชมทกุวยั(Tillman, 2011, p. 103) 
 
 2.2.4 ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้สร้าง (Character’s Originality) 

การตีความตวัละครท่ีมาจากส่ืออ่ืนนัน้ แต่ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของค่ายภาพยนตร์
จะดงึความสนใจของผู้ชมได้ (Tillman, 2011, p. 50) ซึง่ในทฤษฎีประพนัธกรได้มีการกลา่วถึงหลกั
สําคญัของการใสต่วัตนของค่ายภาพยนตร์ลงไปในภาพยนตร์ 3 อย่างท่ีสําคญั (Sarris, 2008, pp. 
35-45) 
 1) ใส่ตวัตนท่ีชดัเจนของค่ายภาพยนตร์แฝงลงไป สะท้อนออกมาเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของคา่ยภาพยนตร์นี ้
 2) มีความเป็นลกัษณะสว่นตวัของค่ายภาพยนตร์นัน้ ๆ ซึง่เป็นลกัษณะท่ีโดดเด่น 
- ใช้องค์เทคนิคการถ่ายทําของคา่ยภาพยนตร์อยา่งมีประสิทธิภาพชดัเจน 
โดยลกัษณะสําคญัทัง้ 3 ประการจงึเป็นสว่นสําคญัท่ีผู้ กํากบัภาพยนตร์จะสามารถใส ่
ความเป็นตวัตนของตนเองลงไปในการสร้างตวัละครได้เช่นกนั และจากหลกัสําคญัทัง้ 3 ประการนี ้
ทําให้สามารถแบง่ผู้ กํากบัได้เป็น 2 ประเภทคือ 
 3) Great Author หรือ Major Author มีลกัษณะเด่นคือเป็นผู้ กํากบัท่ีสามารถ
ควบคมุรูปแบบ 
และแก่นแท้ของภาพยนตร์ทกุเร่ืองท่ีตนเองเป็นเจ้าของ 
 4) Lesser Author เป็นผู้ กํากบัท่ีสามารถควบคมุได้เฉพาะการจดัองค์ประกอบ
ตา่ง ๆเท่านัน้แต่ไม่มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนหรือเป็นแก่นแท้ 
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2.3 แนวคดิวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) 
 
วฒันธรรมในโลกสมยัใหม่ เป็นผลผลิตของกระบวนการครอบโลกท่ีเรียกว่า“โลกาภิวตัน์” 

(Globalization) ซึ่งข่าวสารข้อมลู อดุการณ์ความคิด เทคโนโลยี เงินทนุ หรือประชากรโลก ต่างก็
ติดต่อสื่อสาร และมีอิทธิพลต่อกัน และกัน ข้ามพรมแดนรัฐชาติ ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมใน
ความหมายดัง้เดิมอยา่งใกล้ชิด ซึง่วฒันธรรมในความหมายใหม่นี ้นกัวิชาการสายสกลุวฒันธรรม
ศึกษาเรียกกว้าง ๆ ว่า “วฒันธรรมประชานิยม” (Popular Culture) หรือ “วฒันธรรมสมยันิยม” 
(Pop Culture) ท่ีสําคญัการกําเนิด และกระแสความแรงของวฒันธรรมศึกษา ให้ความสําคญักบั
การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมสมยันิยม ถือได้ว่า เป็นรูปธรรมท่ีสําคญัในการประยกุต์นํามโน
ทัศน์ และกรอบคิดทฤษฏีสายสกุลหลังสมัยใหม่ (Postmodern) และหลังโครงสร้างนิยม (Post 
structuralism) มาใช้ในการวิเคราะห์อธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคม และวฒันธรรม จอห์น สตอ
เรย์ (John Storey) ได้สรุปทบทวนความคิดในเนือ้หาคํานิยาม “วฒันธรรม” ของเรย์มอนด์ วิล
เลียมส์ (Raymond Williams) วา่ประกอบด้วยความหมาย 3 กลุม่ท่ีสําคญัได้แก่ 1) กระบวนการ
ทัว่ไปท่ีทําให้เกิดพฒันาการความรู้ จิตวิญญาณ และสนุทรียภาพ 2) วิถีชีวิตเฉพาะเจาะจงทัง้ของ
กลุม่คนกลุม่หนึง่ หรือในช่วงเวลาหนึ่ง 3) ผลงาน และกิจกรรมทางปัญญา โดยเฉพาะงานทางด้าน
ศิลปะ ในความหมายท่ี 3 นี ้ทัง้ตวับท (Text) และปฏิบตัิการของตวับท มีหน้าท่ีสําคญัในการส่ือ
ความหมาย และสร้างโอกาสในการผลิตความหมาย สตอเรย์สรุปว่า ความหมายท่ี 2 กบั 3 นัน่คือ 
หมายถงึวิถีชีวติของกลุม่คนเฉพาะกลุ่มในเฉพาะช่วงเวลา และหมายถงึความหมายท่ีได้รับจากตวั
บท และปฏิบติัการทางสงัคมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในวิถีชีวติเหลา่นัน้ด้วย 

การให้คํานิยามของวฒันธรรมสมยันิยม จะวดัความนิยมท่ีแพร่หลายของปรากฏการณ์
ทางวฒันธรรมต่าง ๆ ได้อย่างไร พิจารณาโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ ตามความคิดของเรย์มอนด์ วิล
เลียมส์4 (Raymond Williams) ซึง่ขยายเพิม่เติมโดย ซี ลี แฮร์ริงตนั และเดนนิส บีลบาย5 (C. Lee 
Harrington and Denise D. Bielby) เสนอวา่ อาจพิจารณาได้จากเกณฑ์สําคญั 4 ประการได้แก่  

 1)  เป็นส่ิงท่ีช่ืนชอบ ช่ืนชม หรือยอมรับโดยผู้คนจํานวนมาก (Well-Like by a Lot 
of People)  

 2)  เป็นสิ่งท่ีมกัถกูมองว่าต่ําชัน้ และไม่มีคณุค่า/รสนิยมทางศิลปะ (Inferior and 
Unworthy) 

 3)  เป็นสิ่งท่ีออกแบบ หรือสร้างขึน้เพ่ือให้คนจํานวนมากช่ืนชอบ สร้างขึน้เพ่ือ
ประโยชน์ในทางการค้าและบริโภคนิยม (Win Favour with the People/Explicitly Commercial)  
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 4)  เป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้โดยผู้คนเพ่ือพวกเขาเอง (Actually Made by the People for 
Themselves) แต่วัฒนธรรมสมัยนิยมส่วนใหญ่  ได้ รับการวิเคราะห์ศึกษาโดยคนอ่ืน  เช่น 
นกัวิชาการสื่อมวลชน นกัวิจยัการตลาดบริษัทโฆษณา ฯลฯ  

เม่ือพิจารณาทบทวนความหมายมโนทศัน์ของวฒันธรรมสมยันิยม โดยมีนกัคิดนกัทฤษฏี
กลุม่ต่าง ๆ ให้คําอธิบายไว้ ซึง่สตอเรย์ได้จดัหมวดหมูค่วามหมายของวฒันธรรมสมยันิยมออกเป็น 
6 กลุม่ได้แก่ 

 1)  กลุ่มแรกวฒันธรรมสมยันิยมหมายถงึ วฒันธรรมอะไรก็ตาม ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
และช่ืนชอบของคนจํานวนมาก นิยามข้อนี ้ครอบคลมุเนือ้หาของวฒันธรรมโดยทัว่ไป มีจดุอ่อนใน
แง่ท่ีขาดขอบเขตท่ีชดัเจน หรือไมส่ามารถระบลุกัษณะเฉพาะเจาะจงของวฒันธรรมแต่ละอย่าง ซึง่
มกัมีรายละเอียดปลีกยอ่ยแตกตา่งกนัไป 

 2)  กลุม่ท่ีสองวฒันธรรมสมยันิยมหมายถึง วฒันธรรมท่ีหลงเหลืออยู่จากการให้
คํานิยามวฒันธรรมชนชัน้นํา หรือวฒันธรรมชนชัน้สงู (High Culture) ในแง่นี ้วฒันธรรมสมยันิยม 
หมายถึง วฒันธรรมท่ีอยู่ตรงข้ามกบัวฒันธรรมชนชัน้ผู้ นํา หรือวฒันธรรมของชนชัน้ส่วนใหญ่ใน
สงัคม 

 3)  กลุม่ท่ีสามวฒันธรรมสมยันิยมหมายถึง วฒันธรรมมวลชน (Mass Culture) 
นิยามในกลุม่นี ้ให้ความสําคญักบัรูปแบบต่าง ๆ ของวฒันธรรมท่ีถกูผลิต เผยแพร่ และโฆษณาใน
ตลาด สินค้าของระบบทนุนิยมสมยัใหม่ท่ีได้รับความนิยม เช่น แฟชัน่เสือ้ผ้าอาภรณ์ เคร่ืองสําอาง 
ดนตรี กีฬาภาพยนตร์ ฯลฯ ต่างก็เป็นตัวอย่างสําคัญของวัฒนธรรมสมัยนิยมในความหมายนี ้
อย่างไรก็ตามวฒันธรรมมวลชน มกัจะถกูตีความหมายในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัการครอบงําทาง
วฒันธรรมจากประเทศตะวนัตก หรือประเทศอตุสาหกรรม ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของสื่อวฒันธรรมใน
กลุม่ดงักลา่ว 

 4)  กลุ่มท่ีสี่วฒันธรรมสมยันิยมหมายถึง วฒันธรรมท่ีมีแหล่งกําเนิดมาจาก
ประชาชนเป็นวฒันธรรมขนานแท้ และดัง้เดิมของประชาชน หรือชาวบ้านร้านตลาดทัว่ไป ในแง่นี ้
วฒันธรรมสมยันิยม คือวฒันธรรมประชาชน 

 5)  กลุ่มท่ีห้าวฒันธรรมสมยันิยมหมายถึง พืน้ท่ี หรืออาณาบริเวณของการต่อสู้
ระหว่างพลงัของกลุ่มคนท่ีถกูเอารัดเอาเปรียบ กบักลุ่มคนผู้ มีอํานาจครอบงําในสงัคม วฒันธรรม
สมยันิยมในแง่นี ้ไม่ใช่ทัง้ชนชัน้ผู้ นํา หรือชนชัน้ผู้ เสียเปรียบในสงัคม แต่เป็นวฒันธรรมท่ีเกิดจาก
การต่อสู้  ต่อรองและช่วงชิงทางอุดมการณ์ และผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคม นิยาม
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ดังกล่าว ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากมโนทัศน์การครอบครองความเป็นใหญ่ (Hegemony) ของ
อนัโตนิโอ กรัมซ่ี (Antonio Gramsci) 

 6)  กลุ่มสดุท้าย วฒันธรรมสมยันิยมหมายถึง วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการ
พฒันาอุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนเมือง นิยามในกลุ่มนี ้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพล
ของสื่อมวลชน การคมนาคม การสื่อสารของโลกสมัยใหม่ท่ีมีบทบาทสําคัญในการก่อรูป และ
ขยายตวัของวฒันธรรมในชมุชนเมืองขนาดใหญ่ วิถีการผลิตแบบอตุสาหกรรม วิถีชีวิตในเมืองทํา
ให้ผู้คนจํานวนมากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสงัคมเกษตรกรรม หรือสงัคมชนบทไปอย่างมโหฬาร 
โลกความทนัสมยัก่อให้เกิดรูปแบบวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบดัง้เดิม ชีวิตประจําวนั
กลายมาเป็นปริมณฑลท่ีเต็มไปด้วยวฒันธรรมท่ีมีชีวติ วฒันธรรมสมยันิยมเป็นเสมือนกระแส หรือ
พลังท่ีเรามองไม่เห็น แต่รู้สึกได้ บริโภคได้ และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในขณะท่ีเราใช้ชีวิตประจําวัน 
(พฒันา กิติอาษา, 2546, น. 35-43) 
 
2.4 ความเป็นมาของมาร์เวลสตดูโิอ 

 
จกัรวาลของมาร์เวลนัน้มีเร่ืองราวเป็นของตวัเองและเต็มไปด้วยตวัละครเด่นมากมายนบั

ไม่ถ้วน จึงไม่แปลกท่ีจะได้เห็นเร่ืองราวของตวัละครซเูปอร์ฮีโร่บนจอภาพยนตร์กนัอย่างแพร่หลาย 
โดย 2 คําหลัก ๆ ท่ีถูกพูดถึงกันบ่อย และสําคัญมากในโลกของทัง้ภาพยนตร์สือการ์ตูนและ
ภาพยนตร์ คือ คําว่า Marvel Comics และ Marvel Entertainment  

 
2.4.1 Marvel Comics คือ ช่ือบริษัทผลิตภาพยนตร์สือการ์ตนูช่ือดงัในอเมริกา ซึง่ก่อตัง้

ขึน้ในปี 1939 โดย มาร์ติน กู๊ดแมน ภายใต้ช่ือบริษัท Timely Publications ออกภาพยนตร์สือ
การ์ตูนเล่มแรกนามว่า The Marvel Comics เก่ียวกบัซูเปอร์ฮีโร่ประเภทต่าง ๆ ต่อมาเม่ือ
ภาพยนตร์สือการ์ตนูเร่ิมขายไมด่ี โดยเฉพาะเร่ืองราวซูเปอร์ฮีโร่นัน้ไม่เข้าตาคนอ่านอีกต่อไป ทําให้ 
Timely ต้องออกการ์ตนูประเภทอ่ืน ๆ ตามสมยันิยม โดยเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม Atlas Comics 
ในช่วงปี 1950 ซึ่งเป็นช่ือเดียวกับบริษัทจัดจําหน่ายของ กู๊ดแมน เอง แต่เม่ือ กู๊ดแมน หันมาใช้
บริการ American News Company บริษัทจดัจําหน่ายรายยกัษ์ของอเมริกา กลบัต้องพบกบัภาวะ
ถกูลอยแพ เพราะบริษัทจดัจําหน่ายนัน้ต้องปิดตัวลงตามอํานาจทางกฎหมาย ทําให้ ณ ตอนนัน้ 
Marvel Comics กําลงัประสบภาวะลําบากอย่างมาก ประกอบกบัทางฝ่ัง DC Comics ออก
การ์ตนูเก่ียวกบัซูเปอร์ฮีโร่คืนชีพขึน้ใหม่ในนามของ The Justice League of America ทําให้ทาง 



24 

Marvel Comics ทําตามบ้าง จึงกําเนิดเป็น Fantastic Four ซูเปอร์ฮีโร่ครอบครัวแรกบกุเบิกตลาด
ของ Marvel ซึง่กู้ ช่ือเสียงและรายได้กลบัคืนมาและเป็นต้นแบบให้ฮีโร่รุ่นต่อไปอีกจํานวนมาก เช่น 
Hulk, Spider-Man, Ant-Man, Thor, X-Men เป็นต้น 

 
2.4.2 Marvel Entertainment คือ บริษัทธุรกิจบนัเทิงสญัชาติอเมริกนั สร้างขึน้จากการ

รวมตวัเอาบริษัทอยา่ง Marvel Entertainment Group และ Toy Biz เข้าไว้ด้วยกนั โดยในตอนนัน้
ใช้ช่ือว่าบริษัท Marvel Enterprises and Toy Biz ปัจจบุนั Marvel Entertainment เป็นท่ีรู้จกัใน
ฐานะบริษัทผู้ครอบครองบริษัท Marvel Comics และบริษัทโปรดกัชัน่ภาพยนตร์อย่าง Marvel 
Studios โดยในปี 2009 บริษัท The Walt Disney Company ได้เข้าซือ้ Marvel Entertainment ไว้
เป็นมลูคา่ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐนัน่เอง 

Marvel เป็นพนัธมิตรกบัค่ายภาพยนตร์ค่ายดงัอย่าง 20th Century Fox และ Columbia 
Pictures ในขณะท่ีภาพยนตร์ของ Marvel Studios นัน้ก็จะถกูปล่อยฉายโดย Walt Disney 
Studios Motion Pictures ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ The Walt Disney Company นัน่เอง (ก่อนหน้านี ้
Marvel เคยเป็นพนัธมิตรกบั Univeral Studios, New Line Cinema และ Lionsgate ด้วย) 
นอกเหนือจากจกัรวาลมาร์เวลท่ีแยกย่อยในภาพยนตร์สือการ์ตนูแล้ว ตอนนีจ้กัรวาลของมาร์เวล
ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆตามค่ายภาพยนตร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิในการสร้างภาพยนตร์ท่ีอิงจาก
การ์ตูน โดยจะเรียงรายช่ือตัง้แต่ปี 1998 เป็นต้นไป (อ้างอิงเฉพาะภาพยนตร์ท่ีมีคนแสดงจริง
เท่านัน้) 

 1) Universal Studios: Namor จกัรพรรดิแห่งท้องทะเล เป็นตวัละครรุ่นแรก ๆ 
ของ Marvel Comics เป็นลกูครัง้ของกปัตนัเรือ Leonard McKenzie และเจ้าหญิง Fen จากแอต
แลนทิส ซึง่ตอนนีล้ิขสิทธ์ิก็ยงัคงอยู่กบั Universal และยงัไม่มีข่าวคืบหน้าว่าจะกลบัมายงั Marvel 
เม่ือไร (Namor เช่ือมโยงกบัทาง Fantastic Four และ The Avengers) 

 2) Marvel Studios: ตัง้ปี 2008 เป็นต้นมา ทาง Marvel Studios ก็เร่ิมสร้าง
จกัรวาลมาร์เวลทางภาพยนตร์ของเขาขึน้มาเอง โดยใช้ช่ือวา่Marvel Cinematic Universe (MCU) 
ซึง่เร่ืองราวจะอิงจากการ์ตนูเป็นหลกั แต่มีเปล่ียนและแต่งเพ่ิมตามความเหมาะสมด้วย โดยตัง้แต่
ตอนนัน้ เป็นต้นมาMarvel Studiosนําเอาฮีโร่อย่าง Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, 
Avengers, Guardians of Galaxy, Ant-Man, Dr. Strange, Black Panther, Captain Marvel 
บวกกบัเหลา่ตวัละครท่ีปรากฏในภาพยนตร์ของฮีโร่เหลา่นีม้ารวมตวักนัใน MCU นัน่เอง 



25 

 3) New Line Cinema: Blade ฮีโร่พนัธ์ุร้ายคร่ึงแวมไพร์คร่ึงคนเป็นตวัละครท่ีมา
จาก Marvel Comics โดยในภาพยนตร์ได้ เวสล่ี สไนปส์ รับบทไป ถกูสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยกนั
ทัง้สิน้ 3 ภาคถ้วน (Blade, Bald II และ Blade III) เคยอยู่ภายใต้ลิขสิทธ์ิของ New Line 
Cinema ทวา่เม่ือปี 2013Blade ได้คืนสู ่Marvel แล้ว รวมไปถงึ Ghost Rider และ Punisher ด้วย 

 4) 20th Century Fox: Daredevil ก็ได้กลบัคืนสู ่ Marvel เช่นกนัเม่ือปี 2013 ท่ี
ผ่านมา พร้อม ๆ กบั Elektra ท่ีก่อนหน้านีล้ิขสิทธ์ิตกเป็นของ 20thCentury Fox นัน่เอง 
 
2.5 งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
  

อัตถรุจน์ วรรธกวรกุล (2554) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “การสร้างตัวละครจิตเภทใน
ภาพยนตร์แบทแมน” เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะตวัละครจิตเภทในภาพยนตร์แบท
แมน และศึกษาสมัพนัธภาพระหวา่งการสร้างตวัละครกบับริบททางสงัคมของภาพยนตร์ โดยเป็น
การวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยกระบวนการวเิคราะห์เนือ้หาจากภาพยนตร์แบทแมนจํานวน 7 เร่ือง 

ผลการวิจัยพบว่า ในการสร้างตัวละครขึน้ในภาพยนตร์แบทแมนนัน้ ผู้ กํากับจะต้องมี
การศึกษาตวัละครต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในฉบบัภาพยนตร์สือการ์ตูน รวมไปถึงภาพยนตร์แบทแมนเร่ือง
ต่าง ๆท่ีได้มีการสร้างมาก่อนหน้า และนําเอาลกัษณะต่าง ๆ ของตวัละครในภาพยนตร์สือการ์ตนู
หรือภาพยนตร์เหล่านัน้มาเป็นพืน้ฐานในการสร้างสรรค์ตัวละครในแบบฉบับของตนเอง โดยผู้
กํากบัแต่ละท่านต่างก็มีแนวทางในการสร้างตวัละครของตนเองท่ีแตกต่างกนั และการตีความตวั
ละครตา่ง ๆ จากต้นฉบบัเดียวกนันัน้ สามารถเกิดความเป็นไปได้ของตวัละครท่ีไม่จํากดั ซึง่รวมไป
ถึงลกัษณะทางจิตหรือภาวะจิตเภทของตัวละครท่ีแม้จะมีท่ีมาจากตวัละครต้นฉบบัเดียวกัน แต่
ด้วยการตีความท่ีต่างกนัทําให้มีอาการทางจิตหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่างกนัอย่างสิน้เชิงได้ แต่
ในการตีความนัน้จะต้องคงลกัษณะเด่นท่ีชดัเจนของต้นฉบบัดัง้เดิมไว้เพ่ือไม่ให้สญูเสียความเป็น
ตวัตนของตวัละครนัน้ไป และเม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วจะพบว่า แม้จะเป็นตวัละครท่ีสร้างขึน้ต่าง
ยุคสมัยกัน แต่หากได้ดึงเอาเอกลักษณ์เดียวกันของตันฉบับมาใช้จะทําให้ตัวละครมีความ
คล้ายคลงึกนัได้ นอกจากนีบ้ริบททางสงัคมต่าง ๆ ยงัมีอิทธิพลต่อการตีความตวัละครทัง้ทางตรง
และทางอ้อม 
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อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ (2555) ได้ทําการศึกษาเร่ือง "การสร้างตัวละครและการเล่าเร่ืองใน
ละครโทรทศัน์ญ่ีปุ่ นท่ีใช้อาชีพเป็นแก่นเร่ือง" ละครโทรทศัน์ญ่ีปุ่ นสมยัใหมม่กัจะกําหนดให้ตวัละคร
หลกัมีอาชีพใดอาชีพหนึ่ง และใช้อาชีพของตวัละครหลกัเป็นแก่นเร่ือง การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือศกึษาการสร้างตวัละครและกลวิธีการเล่าเร่ืองของละครโทรทศัน์ญ่ีปุ่ นท่ีใช้อาชีพเป็นแก่นเร่ือง 
และเพ่ือวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ของละครโทรทัศน์ญ่ีปุ่ นท่ีใช้อาชีพเป็นแก่นเร่ืองกบับริบททาง
สงัคม รวมถึงศกึษาทิศทางของละครโทรทศัน์ญ่ีปุ่ นสมยัใหม่ท่ีใช้อาชีพเป็นแก่นเร่ืองในช่วง 10 ปีท่ี
ผ่านมา (ปีพ.ศ. 2545 – 2554) งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา
ละครโทรทศัน์ประกอบกบัการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ละครโทรทัศน์ญ่ีปุ่ นสมยัใหม่ท่ีใช้อาชีพเป็นแก่นเร่ืองท่ีได้รับ
ความนิยมและนํามาศกึษาทัง้หมด 9 เร่ือง เป็นละครเร่ืองยาวเป็นตอน ๆ จํานวน 6 เร่ือง และละคร
ชดุจบในตอนจํานวน 3 เร่ืองสามารถจําแนกแนวเร่ืองออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ละครแนวสืบสวน
สอบสวน ได้แก่เร่ือง Mr.Brain และเร่ือง Galileo ละครท่ีมีแก่นเร่ืองความรักมาเก่ียวข้อง ได้แก่เร่ือง 
Change, Haken no Hinkaku, Dr. Koto no Shinryojo, Engine, Pride และ Good Luck!! และ
ละครท่ีเน้นเร่ืองตลกและแอ็คชัน่ ได้แก่เร่ือง Gokusen โดยมีการเล่าเร่ืองอาชีพของตวัละครหลกั
ผ่านความมุง่มัน่และมานะบากบัน่เพ่ือให้ประสบความสําเร็จ 

ในการสร้างตวัละครจะมีการเอาอาชีพของตัวละครมาช่วยกําหนดคณุลกัษณะนิสยัของ
ตวัละคร ความรู้ความสามารถ รวมถึงสภาพแวดล้อมและตัวละครอ่ืนท่ีมาเก่ียวข้อง พบว่าส่วน
ใหญ่ได้สร้างตวัละครเอก เป็นชายได้แก่ ตวัเอกท่ีมีอาชีพนกัประสาทวทิยา, นกัการเมือง, นกัฟิสิกส์
, ศลัยแพทย์, นกัแข่งรถ,  นกัฮ็อกกี ้และ นกับิน สว่นท่ีตวัละครเอกเป็นหญิงได้แก่ตวัเอกท่ีมีอาชีพ
ครูและพนักงานชั่วคราวในบริษัท อย่างไรก็ตามในการเล่าเร่ือง จะเห็นถึงความสัมพันธ์ของตัว
ละครเอกกบัตวัละครรองซึง่มกัจะเป็นเพศตรงข้ามดําเนินไปด้วยกนัอย่างมีนยัสําคญัในการพฒันา
เนือ้เร่ืองในส่วนของการวิเคราะห์ทิศทางของละครโทรทัศน์ญ่ีปุ่ นในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า
อาชีพท่ีได้รับความนิยมในการนํามาสร้างเป็นตัวละครมากท่ีสุด คือ ตํารวจหรือนักสืบ และโดย
ภาพรวมแล้วมีการสร้างละครท่ีใช้อาชีพเป็นแก่นเร่ืองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของทัง้หมด โดย
ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความเห็นว่า เป็นเพราะสงัคมของญ่ีปุ่ นนัน้เป็นสงัคมท่ีมุ่งเน้นการทํางาน และมี
การปลกูฝังวฒันธรรมการทํางานเป็นกลุม่ และสง่เสริมความมานะบากบัน่ในสงัคมอยา่งชดัเจน 

จากการศกึษานีทํ้าให้เราได้แนวทางของการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองและการสร้างตวัละครท่ี
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีชดัเจนและอิงไปกบับริบททางสงัคมนัน้ ๆ ซึ่งผู้ชมต้องมีความชอบเฉพาะ
ทางและต้องเข้าใจในบริบททางสงัคมนัน้ ๆ เช่นกนั ซึง่การศกึษาการเลา่เร่ืองและการสร้างตวัละคร
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ในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีทํารายได้สูงสดุของมาร์เวลสตูดิโอนัน้จะเน้นการวิเคราะห์ในส่วนการ
เข้าถึงผู้ ชมในวงกว้างไม่ใช่ในบริบททางสมคมใดสังคมหนึ่ง โดยในส่วนนีผู้้ วิจัยจะใช้แนวคิด
วฒันธรรมสมยันิยม (Pop Culture) และข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัในส่วนแรกเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยั เพ่ือให้ได้บทสรุปถึงการเล่าเร่ืองและการสร้างตวัละครในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีทํารายได้
สงูสดุของมาร์เวลสตดิูโอได้อยา่งครบถ้วน 
 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวจัิย 
 
การวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลส

ตูดิโอ” ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั ซึง่ผู้ วิจยัได้กําหนดระเบียบวธีิวจิยัไว้ดงันี ้
 
3.1 รูปแบบการวิจยั 

 
เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กลยทุธ์การ

ประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตูดิโอโดยศึกษาจาก DVD หรือ
เอกสารท่ีรวบรวมบทสมัภาษณ์ของผู้ อํานวยการสร้างภาพยนตร์ และเอกสารทางวิชาการเก่ียวกบั
ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยการใช้วิธีวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis ) และการสมัภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผู้ วิจัยใช้การนําเสนอแบบพรรณาวิเคราะห์ 
(Analytical Description) 

 
3.2 วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

ผู้ วิจยัแบง่วิธีดําเนินการวิจยัออกเป็น 3 สว่น เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนรอบด้าน ทัง้ในด้าน
ของสารท่ีถกูเผยแพร่ผ่านภาพยนตร์ท่ีทํารายได้สงูสดุและในด้านของผู้ส่งสารถึงจดุประสงค์ในการ
เผยแพร่เพ่ือศึกษา วิเคราะห์กลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์
เวลสตดูิโอ โดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ แนวคิดเร่ืองการ
ออกแบบและตีความตวัละคร และแนวคิดวฒันธรรมสมยันิยม ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมลูดงันี ้
 1) ภาพยนตร์ของมาร์เวลสตูดิโอท่ีทํารายได้สงูสุดสองอนัดบัแรก ได้แก่ Marvel’s The 
Avengers และ Avengers : Age of Ultron 
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 2) บทความจากนิตยสารภาพยนตร์ต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ข้อมูลออนไลน์ตาม
เว็บไซต์ต่างๆ และ บทสมัภาษณ์ของ Kavin Feige (Film Producer and President of Marvel 
Studios) 
 3) การสมัภาษณ์แบง่เป็น 
 (1) ผู้ กํากบัภาพยนตร์ในประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองและการ
ประกอบสร้างตวัละครในภาพยนตร์ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผู้ วิจยัจึงมีความคิดเห็น
ว่าการสมัภาษณ์นีจ้ะทําให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัมมุมองของผู้ กํากบัภาพยนตร์ในประเทศไทย 
 ก) ปวีณ ภริูจิตปัญญา (ผู้ กํากบัภาพยนตร์คา่ย GDH559) 
 (2) นักวิจารณ์ภาพยนตร์ผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่
เพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการเลา่เร่ืองและการประกอบสร้างตวัละครในภาพยนตร์ในมมุมองของนกั
วิจารณ์ภาพยนตร์  
 ก) ยุทธนา งามเลิศ (Movie Blogger : Jediyuth และแปล Subtitle 
ภาพยนตร์) 
 (3) เจ้าของ Facebook : Marvel Fan Page Thailand และ ผู้ เข้าร่วมรายการพนัธุ์
แท้ เพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบั Marvel Studio ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
 ก) อนิล ยศสนุทร (เจ้าของ Facebook Fan Page : Marvel Thailand และ รอง
ชนะเลิศรายการแฟนพนัธ์ุแท้ปี 2557 ในหมวด Marvel Comics) 
 ข) ดนยั สมทุรโคจร สดุยอดแฟนพนัธุ์แท้แห่งปี 2549 ในหมวดซเูปอร์ฮีโร่) 
 (4) ผู้ออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตนู Animation เพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการเลา่เร่ือง
และการประกอบสร้างตวัละครในภาพยนตร์ท่ีมีความรู้ความเช่ียงชาญเฉพาะด้านการออกแบบ
คาแรคเตอร์ ผู้ วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าการสัมภาษณ์นีจ้ะทําให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับมุมมองของ
ผู้ออกแบบคาแรคร์เตอร์ในประเทศไทย 
 ก) ชาคฤษ โนนคํา (Head Of Art Department, Riff Studio) 
 
3.3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศกึษา 

 
1)  DVD ภาพยนตร์ของมารเวลสตูดิโอท่ีทํารายได้สงูสดุสองอนัดบัแรก ได้แก่ Marvel’s 

The Avengers และ Avengers : Age of Ultron เพ่ือศึกษาถงึคณุลกัษณะด้านเนือ้หา การเล่า
เร่ืองของละคร และการการประกอบสร้างตวัละครในภาพยนตร์ซปุเปอร์ฮีโร่ 
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2) บทความจากนิตยสารภาพยนตร์ต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ข้อมลูออนไลน์ตาม
เวบ็ไซต์ตา่ง ๆ  

3) การสัมภาษณ์ผู้ กํากับภาพยนตร์ในประเทศไทย นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และผู้ ท่ีมี
ความรู้เฉพาะทางเก่ียวกบัมาร์เวลสตดูิโอ 
 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

 
1) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์เนือ้หาใน

ภาพยนตร์เพ่ือนํามาวเิคราะห์ผา่นแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือตอบปัญหานําวิจยั คือ กลยทุธ์
การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตดิูโอมีลษัณะเป็นอยา่งไร 

2) คําถามในการสมัภาษณ์ผู้ กํากบัภาพยนตร์ในประเทศไทย นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ และ
ผู้ ท่ีมีความรู้เฉพาะทางเก่ียวกบัมาร์เวลสตดูิโอ 

 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลู โดยทําการวิเคราะห์เนือ้หาจากดีวีดี (DVD) มาร์เวลสตดูิโอท่ีทํา
รายได้สงูสดุสองอนัดบัแรกเพ่ือศกึษาถงึคณุลกัษณะด้านเนือ้หา และการเลา่เร่ืองของละคร โดยซือ้
จากร้านค้าท่ีเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายในประเทศไทย 

ประเภทเอกสารเก็บรวบรวมข้อมลูจากการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมลูจากภาพยนตร์
สือตําราทางวชิาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจากห้องสมดุและเอกสารบทความตามส่ือต่าง ๆ และ
ทางอินเตอร์เน็ต 

ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านภาพยนตร์และผู้ กํากับในประเทศไทสัมภาษณ์ผู้
กํากับภาพยนตร์ในประเทศไทย นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และผู้ ท่ีมีความรู้เฉพาะทางเก่ียวกับมาร์
เวลสตดูิโอโดยเก็บข้อมลูด้วยการบนัทกึเทป จากนัน้จงึถอดเทปและสรุปประเด็นสําคญั 
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3.6 การวเิคราะห์และนําเสนอข้อมูล 
 
 ลําดบัแรกผู้ วิจยัทําการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดทกุประเภท หลงัจากนัน้จะนําข้อมลูทัง้หมด
ท่ีได้ของภาพยนตร์ของมาร์เวลสตดูิโอท่ีทํารายได้สงูสดุแตล่ะเร่ือง มาทําการวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจยั
สําคญัเก่ียวกบักลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตดิูโอท่ีมี
ส่วนทําให้ภาพยนตร์ของมาร์เวลสตูดิโอทัง้ 2 เร่ืองประสบความสําเร็จทางด้านรายได้และได้รับ
ความนิยม รวมทัง้เปรียบเทียบหาปัจจัยร่วมกันและปัจจัยท่ีแตกต่างกันของภาพยนตร์ของมาร์
เวลสตดูิโอแต่ละเร่ือง 

สําหรับข้อมลูประเภทเอกสาร จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกบัข้อมลูท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีได้ระบุไว้ โดยนําเอา
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง (ดงัท่ีได้อธิบายเอาไว้ในบทท่ี 2) มาใช้ในการวิเคราะห์ตัวบทอย่าง
ละเอียด กอ่นท่ีจะนําเอาผลท่ีได้จากการวิเคราะห์นีไ้ปนําเสนอในลําดบัถดัไป 

สําหรับในส่วนของการนําเสนอข้อมลูท่ีได้จากการวิจัยนัน้จะใช้วิธีแบบพรรณาวิเคราะห์ 
(Analytical Description) เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงปัจจยัสําคญัต่าง ๆ ท่ีสง่ผลให้ภาพยนตร์ของมาร์เวลสตดูิ
โอทัง้ 2 เร่ืองท่ีประสบผลสําเร็จทางด้านรายได้ โดยจะใช้การนําเสนอข้อมลูท่ีได้รับมาทัง้หมดพร้อม
กบัการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึง่คําอธิบายท่ีตอบสนองตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั คือ เพ่ือศึกษา
กลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตดูิโอ 

 
3.7 ตวัอย่างคาํถามสัมภาษณ์ 

 
1) คําถามในส่วนของภาพรวมภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่และค่ายภาพยนตร์ของมาร์เวลส

ตดิูโอ 
 (1) คณุมีความคิดเห็นอยา่งไรตอ่ภาพยนตร์ซปุเปอร์ฮีโร่ในประเทศไทยในปัจจบุนั 
 (2) คณุมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาร์เวลสตดูิโอใน

ระยะ 10 ปีท่่ีผา่นมา 
 (3) ปัจจัยอะไรท่ีทําให้คุณคิดว่าภาพยนตร์ของมาร์เวลประสบความสําเร็จในเชิง

รายได้ทัว่โลก 
 (4) ปัจจยัอะไรท่ีทําให้คณุคิดว่าภาพยนตร์ของมาร์เวลสร้างกระแสความนิยมไปทัว่

โลก 
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2) คําถามในส่วนของภาพยนตร์เร่ือง Marvel’s The Avengers  และ Avengers : Age 
of Ultron 

 (1) ปัจจยัอะไรท่ีทําให้คณุคิดว่าภาพยนตร์ของมาร์เวลสตดูิโอท่ีทํารายได้สงูสดุเป็น
เป็นเร่ืองอเวนเจอร์ทัง้สองภาค อีกทัง้ยงัติดอนัดบั 2 ใน 10 ของภาพยนตร์ทําเงินสงูสดุตลอดกาล
ของ Box Office 

 (2) คณุคิดเห็นอย่างไรกบักลยทุธ์จกัรวาลภาพยนตร์มาร์เวล (Marvel Cinematic 
Universe)  

 (3) การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ท่ีมีตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่มีความแตกต่างกบัการเล่า
เร่ืองในภาพยนตร์ทัว่ไปหรือไม ่อย่างไร และอะไรคือจดุเด่นของคา่ยนี ้

 (4) คณุมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการสร้างคาแรคเตอร์ของมาร์เวลสตดิูโอ และอะไร
คือจดุเด่นของคา่ยนี ้

 (5) คณุมีความคิดเห็นอย่างไรท่ีคนทัว่โลกและคนไทยเปิดรับตวัละครใหม่ๆของมาร์
เวลสตดูิโอ  

 (6) คุณคิดว่าคาแรคเตอร์แบบไหนท่ีคนดูชอบในบรรดาคาแรคเตอร์ทัง้หมดของอ
เวนเจอร์ และเพราะอะไร 

 (7) คณุคิดเห็นอย่างไรกบัการทิง้ท้ายการจบของแต่ละเร่ือง (End Credit) 
 (8) คณุมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกระแสความนิยมภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ในอีก 5 ปี

ข้างหน้า 
 



บทที่ 4 
 

การวเิคราะห์กลยุทธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ 
ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตูดโิอ 

  
การวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลส

ตูดิโอ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การประกอบสร้างเนือ้หา
ภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตูดิโอจํานวน 2 เร่ือง ท่ีทํารายได้สูงสุดสองอันดับแรก 
ได้แก่ 

1)  Marvel’s The Avengers  
2)  Avengers : Age of Ultron 
การวิเคราะห์กลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตดูิ

โอมีหวัข้อการวิเคราะห์ 2 หวัข้อ ได้แก่ 
1)  วิเคราะห์การเล่าเร่ือง 
2)  วิเคราะห์การประกอบสร้างตวัละคร 
 

4.1 วเิคราะห์การเล่าเร่ือง 
 

4.1.1 วิเคราะห์การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ Marvel’s The Avengers 
 4.1.1.1 โครงเร่ือง (Plot) 
 เป็นการรวมตวัของซูปเปอร์ฮีโร่อย่าง ไอรอน แมน, ฮลัค์, ธอร์, กปัตนั อเมริกา, 

ฮอร์คอาย และ แบล็ควิโดว์ เม่ือมีศตัรูท่ีไม่คาดฝันได้เข้ามารุกรานและหมายจะครอบรองโลก นิค 
ฟิวร่ี ผู้ อํานวยการองค์กรป้องกนัความสงบสขุระหว่างประเทศท่ีรู้จกัในนามของหน่วย S.H.I.E.L.D. 
(ชีลด์) ต้องการสร้างทีมขึน้มาเพ่ือปกป้องโลกให้พ้นจากหายนะครัง้นี ้การเสาะหาสมาชิกจงึเกิดขึน้ 

 1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition) เปิดเร่ืองด้วยโลกิซึ่งเป็นชาวแอสการ์ดใช้
โลกมนษุย์เป็นส่ิงต่อรองกบัผู้ นําชาวชิทอรี โดยโลกิเสนอจะให้เทสเซอร์แร็คทรงลกูบาศก์ซึ่งขณะนี ้
ได้อยู่ท่ีโลกมนุษย์เป็นสิ่งท่ีสามารถนําไปสู่ขมุพลงังานไร้ขีดจํากดัท่ีชาวชิทอรีต้องการแลกเปล่ียน
กับโลกมนุษย์ท่ีโลกิอยากได้มาปกครองนิค ฟิวร่ี ผู้ อํานายการองค์กรป้องกันความสงบสุข



34 

ระหว่างประเทศท่ีรู้จักในนามของหน่วย S.H.I.E.L.D. (ชีลด์) และผู้ ช่วยของเขา มาเรีย ฮิลล์
เดินทางมาถึงสถานท่ีวิจยัเทสเซอร์แร็ค เน่ืองจากมีความผิดปกติเกิดขึน้ ท่ีจู่ๆเทสเซอร์แร็คเปิดใช้
งานขึน้มาเองเป็นเหตใุห้โลกิเปิดเส้นทางมายงัโลกมนษุย์พร้อมทัง้สะกดจิตสองคนจากหน่วยชีลด์
คือดร.เอริคเป็นผู้ นําทีมวจิยัทดลองและเจ้าหน้าท่ีบาร์ตนั 

 2) การพฒันาเหตุการณ์ไปสู่ปมปัญหา (Rising Action) เม่ือหน่วย 
S.H.I.E.L.D. ได้รับรู้ว่า โลกิจะเข้ามารุกรานความมั่นคงของโลกมนุษย์ เขาก็ได้รวบรวมเหล่า
ซุปเปอร์ฮีโร่จึงเกิดเป็นทีม The Avengers ในท่ีสดุ เนือ้เร่ือง The Avengers ใช้เวลาช่วงต้นในการ
เปิดตวัละครทีละตวัเพ่ือทําให้ผู้ชม เฝ้าติดตามความยดึตวัเองเป็นศนูย์กลางของฮีโร่แต่ละคน ทัง้
การเสริมสร้างบุคลิก ความมั่นอกมั่นใจในความพิเศษของตนเอง เพ่ือสร้างปมความบาดหมาง
ขึน้มาในจิตใจ และเป็นการตอกยํา้ขึน้มาว่า การรวมพลงัในตอนต้นนัน้ ไม่ได้ราบร่ืนอย่างท่ีมนัควร
จะเป็น  

 เหตุการณ์พัฒนาไปถึงตอนท่ีอเวนเจอร์รวมตัวกันอยู่บนเคร่ืองบินรบ
พิเศษของหน่วยชีลล์หลงัจากท่ีจบัตวัโลกิเอาไว้ได้ แต่ทัง้หมดนัน่เป็นแผนของโลกิท่ีจะเข้ามาเพ่ือ
หวงัจะให้ทีมอเวนเจอร์แตกคอกนัเองเจ้าหน้าท่ี ฟิล โคลสนั ภายใต้การสะกดจิตของโลกิได้โจมตี
เคร่ืองบินรบพิเศษเป็นเหตใุห้โลกิหลบหนีออกไปได้อีกทัง้ยงัฆ่าเจ้าหน้าท่ีฟิล โคลสนั เป็นเหตุให้ 
นิค ฟิวร่ี ใช้การตายในครัง้นีเ้ป็นแรงจงูใจให้อเวนเจอร์ทํางานกนัเป็นทีม 

 3) ขัน้ภาวะวิกฤติสูงสุด (Climax) ไอรอนแมนและกัปตันอเมริกา
ตระหนกัดีว่า โลกิไมไ่ด้ต้องการจะเอาชนะแค่เหลา่อเวนเจอร์เท่านัน้ แตเ่ขาต้องการท่ีจะเอาชนะต่อ
หน้าเหล่าสาธารณะชนเพ่ือพิสูจน์ว่าตวัเขาเองสามารถปกครองโลกมนุษย์ได้ โลกิใช้ตึกของโทน่ี 
สตาร์คในการใช้เทสเซอร์แร็คในการเช่ือมต่อช่องทางให้ชาวชิทอรีท่ีอยู่นอกโลกเข้ามาเสริมทพัเพ่ือ
ช่วยโลกิยดึครองโลก ทีมอเวนเจอร์จึงต้องมารวมตวัเพ่ือต่อสู่กบัชาวชิทอรี รวมถึงต้องอพยพผู้คน
ออกจากพืน้ท่ีด้วย 

 4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) ทีมอเวนเจอร์ทุกคนได้แบ่ง
หน้าท่ีไปตามจดุต่าง ๆ ฮลัค์ตามหาโลกิ และต่อสู้จนโลกิยอมจํานน โรมานอฟไปท่ีตึกของโทน่ีและ
ทําให้ ดร.เอริคหายจากการสะกดจิตจากโลกิ หลงัจากนัน้จึงรู้ว่าไม้คฑาของโลกิควบคมุช่องทาง
การเข้าของชาวชิทอรีจากนอกโลก ในขณะเดียวกนั นิค ฟิวร่ี โดนกดดนัจากผู้ นําหลายประเทศให้
ใช้นิวเคลียร์ยิงไปกลางเกาะแมนฮตัตนัเพ่ือหวงัจะทําลายศตัรูโดยไม่คํานึงถึงประชาชนท่ีอพยพไม่
ทนั โทน่ี สตาร์คบงัคบัให้ระเบิดนิวเคลียร์ไปท่ีทางออกท่ีชาวชิทอรีเข้ายงัโลกมนุษย์เพ่ือจะยิงไปท่ี
ยานอวกาศของชาวชิทอรี และกลบัลงมาในขณะท่ีโรมานอฟปิดทางเข้าออกโดยใช้คฑาของโลกิ 
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 5) ขัน้ตอนยตุิเร่ืองราว (Ending/Resolution) เม่ือนิวเคลียร์ถกูยิงมา โท
น่ีจึงบินไปสกดักัน้นิวเคลียร์ไม่ให้พุ่งชนนิวยอร์คแล้วหกัเหมนัไปหากองทพัชิทอร่ีท่ีอยู่อีกฟากหนึ่ง
ของประตูมิติแทน ทําให้เหล่าชิทอร่ีและเลียเวียธานทุกตวัล้มตายหมด แต่ชุดเกราะของโทน่ีก็ไม่
เหลือพลังงานและร่วงหล่นสู้ พืน้โลก แต่ก็ได้ฮัลค์ช่วยเอาไว้อย่างปลอดภัย วนัต่อมาธอร์พาโลกิ
กลบั แอสการ์ดด้วยพลงัของเทสเซอแร็ค สมาชิกอเวนเจอร์ทกุคนต่างแยกย้ายกนัไปตามเส้นทาง
ของตวัเอง โทน่ีกลบัไปสตาร์คทาวเวอร์และปรับปรุงใหมใ่ห้กลายเป็นอเวนเจอร์สทาวเวอร์แทน 

 4.1.1.2 แก่นความคิด (Theme) 
 แก่นเร่ืองหรือแก่นความคิด (Theme) ของภาพยนตร์เร่ืองนีจ้ะเป็นแบบผสมผสาน

หลายอย่าง แต่หลกั ๆ จะเน้นไปทาง Power Theme ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัอํานาจ  ความไม่ลงรอย
กนัระหวา่งกลุม่พระเอก และตวัร้าย ท่ีมาจากความต้องการในการแย่งชิงพลงัอํานาจต่าง ๆ โดยมี
เร่ืองของ Morality Theme สอดแทรกอยู่ตลอดทัง้เร่ือง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพลงัอํานาจเหนือมนษุย์
นัน้มาพร้อมกับจิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสวนรวม ซึ่งสิ่งท่ีตัวร้ายต้องการนัน้คือพลัง
อํานาจในแบบเดียวกนัแต่จดุมุ่งหมายการนําไปใช้นัน้ต่างกนัโดยสิน้เชิง ไม่ได้สนใจว่าสิ่งท่ีถกูต้อง
คืออะไร และไม่ได้ทําเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวมเลยแม้แตน้่อย 

 4.1.1.3 ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งในภาพยนตร์เร่ืองนีมี้ 2 อย่างคือ ความขดัแย้งระหว่างทีมอเวนเจอร์

ด้วยกนัเน่ืองจากเม่ือคนเก่ง ๆ มารวมกนัมนัย่อมไม่ใช่เร่ืองง่าย ความหย่ิงทะนงในความสามารถ 
บคุลิกของคนท่ีไม่ค่อยทํางานเป็นทีม ทําให้การรวมตวักนัเป็นครัง้แรกกลายเป็นปัญหาสําคญัของ
โปรเจ็กต์นี ้ทุกตวัละครย่อมจะมีบุคลิกเฉพาะท่ีโดดเด่นของแต่ละตวั เช่น ฉากท่ีธอร์ ไอรอนแมน
และกัปตันอเมริกาเจอกันครัง้แรกเพราะต้องการจับตัวโลกิท่ีเข้ามาสร้างปัญหาบนโลกมนุษย์ 
ขณะท่ีโทน่ีกับกัปตันจะพาโลกิไปหาฟิวร่ี ธอร์ก็บุกมาและชิงตัวโลกิไป โทน่ีจึงรีบไล่ตามไปทันที 
แล้วได้ต่อสู้ กับธอร์ ขณะต่อสู้ กันอยู่ กัปตันท่ีเพิ่งมาถึงก็มาหยุดการต่อสู้ ระหว่างทัง้สองไม่ให้
วุน่วายไปกว่านี ้
  



  
ภาพที่ 4.1  

 
 

พยายามทําล
ปกป้องโลกม

 
 

Character) 
ความคิด อา
หลง ดี หรือ 
ดําเนินไปประ

 
 

มาก เขาพยา
ได้ตกลงเข้าโ
เปล่ียนให้เขา
จิตใจของ สตี
เหล่าวายร้าย
ถกูแช่แข็งอยู
เขามาร่วมที

ธอร์ ไอรอนแ

และควา
ลายโลกมนุษ
มนษุย์ ต่างจา

4.1.1.4 
ตวัละครร

หมายถึง ตัว
รมณ์ และคว
เลว อยู่ในตวั
ะกอบด้วย 

ายามเข้าไปส
โครงการทดล
ากลายเป็นช
ตีฟ โรเจอร์ส ย
ย Red Skull 
ยู่อย่างนัน้เป็น
ทมในท้ายท่ีสุ

แมน และกปัตั

มขัดแย้งคว
ษย์ เช่น ธอร์กั
ากโลกิตรงท่ีต้
ตวัละคร (Ch
รอบด้าน หรือ
วละครท่ีมีลัก
วามรู้สกึเหมือ
เองได้ มีการ

1) กปัตนั อ
สตีฟ โรเจอร์
สมคัรเป็นทหา
ลอง "ซูเปอร์-โ
ายหนุ่มแข็งแ
ยงัเป็นคนจิต
ในสงครามโ

นเวลาหลายสิ
ด เมื่อถึงท้า
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ตนัอเมริกา 

ามขัดแย้งที
กบัโลกิ ซึ่งธอ
้องการทําทกุ
haracter) 
อตวัละครท่ีซั
กษณะนิสัยห
อนกบัมนษุย์ใ
พฒันาและเป

อเมริกา / สตีฟ
ร์สอดีตผู้ชาย
ารหลายต่อห
โซลด์เยอร์" โ
แรงและทรงพ
ใจดีเหมือนเดิ
โลกครัง้ท่ี 2 เ
สิบปี แต่ทีม T
ยท่ีสุดของเร่ื

ท่ีเกิดขึน้ระห
อร์นัน้อยู่ในทีม
กอยา่งเพ่ือทํา

ซบัซ้อน (Rou
หลายๆ ด้านอ
ในโลกแห่งคว
ปล่ียนแปลงลั

ฟ โรเจอร์ส (C
ตวัเล็กท่ีมีคว
ลายครัง้ แต่ส
ครงการลบัสุ
พลงัขึน้มา แต
ดิม และมีควา
คร่ืองบินของ

The Avenger
รองราว โลกิก็

ว่างกลุ่มอเว
มของอเวนเจ
ลายล้างโลกม

nd Charac
อยู่ในตัวเอง 
วามเป็นจริง อ
ลกัษณะต่าง

Captain Ame
วามมุ่งมัน่อย
สดุท้ายฝันขอ
ดยอดทางกา
ต่ถึงสภาพร่า
ามเป็นผู้ นําสงู
เขาได้ตกลงไ
rs ได้ค้นพบเข
ก็เปิดประตูมิ

 

วนเจอร์ กับ
จอร์ซึ่งทําทุกอ
มนษุย์ 

cter or C
เป็นตัวละค
อาจมีทัง้ รัก โ
ๆ ไปตามเห

erica/Steve R
ยากจะรับใช้ช
องเขาก็เป็นจริ
ารทหารของอ
างกายจะเปล่ี
งด้วย จากกา
ไปบนขัว้โลกเ
ขาอีกครัง้ แล
มิตินําพาชิทอ

ตัวร้ายท่ี
อย่างเพ่ือ

Complex 
รท่ีมีชีวิต
โลภ โกรธ
ตกุารณ์ท่ี

Rogers) 
ชาติอย่าง
ริงเม่ือเขา
อเมริกา ท่ี
ล่ียนไปแต่
ารตอ่สู้กบั
เหนือและ
ละชกัชวน
อร่ีบุกโลก 
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ความเป็นผู้ นําของสตีฟ โรเจอร์สก็ฉายแววออกมาตอนนี ้และขึน้เป็นผู้ นําทีมอเวนเจอร์สอย่างเต็ม
รูปแบบ ก่อนท่ีทีมอเวนเจอร์จะยบัยัง้ทพัชิทอร่ีได้สําเร็จ 

 2) ไอรอน แมน / โทน่ี สตาร์ค (Iron Man / Tony Stark) 
 โทน่ี สตาร์คเป็นหนึ่งในตวัละครหลกัท่ีเป็นอจัฉริยะ เศรษฐีพนัล้าน หนุ่ม

เจ้าสําราญ และคนใจบุญ อีกทัง้ยงัเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในชุดเกราะอย่างไอรอน แมนอีกด้วย หลงัจาก
การเอาชนะเหล่าศตัรูและวายร้ายระดบัโลก (ในภาพยนตร์เร่ือง Iron Man 1 และ 2) โทน่ี สตาร์ค 
ยอมตกลงอย่างไม่ค่อยเต็มใจรับเป็นท่ีปรึกษาให้กับหน่วยงานลบัสดุยอดในการรักษาความสงบ
และสันติภาพของ นิค ฟิวร่ี ท่ีรู้จักในนามของหน่วย S.H.I.E.L.D. และเม่ือโลกกําลังตกอยู่ใน
วิกฤตการณ์ครัง้ย่ิงใหญ่ สตาร์คจึงต้องสวมชุดเกราะไอรอน แมนของเขาอีกครัง้เพ่ือปกป้องโลก
และกลายเป็นสมาชิกของทีมอเวนเจอร์ในท่ีสดุ  

 3) ธอร์ (Thor) 
 เจ้าชายผู้ ดือ้รัน้จากดินแดนแห่ง แอสการ์ด ธอร์ถูกเนรเทศลงมาสู่โลก

มนุษย์จากพฤติกรรมท่ีไร้ความรับผิดชอบท่ีนํามาซึ่งอนัตรายต่อดินแดนเกิดของเขา ในขณะท่ีถกู
ทําโทษอยู่บนโลกมนษุย์ ธอร์ ได้เรียนรู้ถึงความนอบน้อมและได้ปกป้องสหายใหม่ของเขาจากภยั
คุกคามสุดอันตรายท่ีส่มายังโลกโดย โลกิ พ่ีชายของเขาเอง จนในท่ีสุด โอดิน กษัตริย์แห่งแอ
สการ์ด ผู้ เป็นบิดา ได้เห็นว่าธอร์ได้ไถ่โทษในสิ่งท่ีเขาทําเพียงพอแล้ว หลงัจากได้รับการต้อนรับ
กลบัสูแ่อสการ์ดในฐานะฮีโร่ ธอร์ต้องเดินทางกลบัมาสู่โลกอีกครัง้เพ่ือป้องกนัหายนะระดบัจกัรวาล 
ด้วยค้อนทรงพลงัคู่ใจของเขา ในไม่ช้านกัรบผู้ทรงพลงัคนนีจ้ะพบวา่ตวัเองได้เข้าไปอยู่ในโครงการ
ลบัสดุยอดของ นิค ฟิวร่ี ในการรวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในช่ือดิอเวนเจอร์ส ท่ีต้องใช้พลงัของเขาในการ
เข้าต่อกรกบัโลกิพ่ีชายของเขาเอง 

 4) ฮลัค์ / ดร.บรูซ แบนเนอร์ (The Hulk / Bruce Banner) 
 หลังจากประสบอุบัติเหตุในการทดลองรังสีแกมม่า ดร.บรูซ แบนเนอร์ 

นกัวิทยาศาสตร์ผู้อ่อนโยน ก็พบว่าร่างกายของเขามีอาการแปลกประหลาดเกิดขึน้ เม่ือเวลาท่ีเขา
โกรธหรือถกูยัว่โมโห เขาจะกลายร่างเป็นอสูรกายยกัษ์ตวัสีเขียวท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ในนาม 
เดอะ ฮลัค์ เพ่ือป้องกนัการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้จากนํา้มือเดอะ ฮัลค์ ดร.แบนเนอร์ เลือกท่ีจะใช้
ชีวิตอยูใ่นสถานท่ีห่างไกลและเงียบสงบ เพ่ือทํางานรักษาคนป่วยและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในขณะท่ี
ต้องคอยหลีกเล่ียงกลุ่มคนท่ีหวงัจะใช้ประโยชน์จากการกลายร่างเป็นอสูรกายยกัษ์ของเขา เม่ือ
มหัตภยัท่ีกําลงัจะเกิดขึน้บนโลก ต้องการความเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ของดร.แบนเนอร์ นิค 



 

ฟิวร่ี ผู้ อํานว
อศัจรรย์ของ

 
 

โดย ธอร์ น้อ
แค้นครัง้ใหม
โลกิ กลบัมา
แผนการของ

 
 

โลกแสดงสภ
จากท่ีสูงทําใ
ความแตกต่ืน

 

 
ภาพที่ 4.2  
 

 
 

และน่าสนใจ
ของตวัละคร
ดงันี ้
 

วยการหน่วย
ดร.แบนเนอร์

องชายของเขา
ม่ แต่ไม่ใช่แค่ก
อีกครัง้พร้อม
เขาจะสําเร็จล

4.1.1.5 
เกือบทัง้เ ื

ภาพสงัคมในย
ให้เห็นภาพร
นของคนในสงั

ฉากในเร่ือง M

4.1.1.6 
บทสนทน

จให้กบัเนือ้เร่ื
 ดงัเช่นตวัอย

ย S.H.I.E.L.D
ร์จะเป็นผลดีต
5) โลกิ (Lo
หลงัจากการ
า โลกิ ผู้ชัว่ร้า
กบัน้องชายข
มกบัแผนการ
ลลุว่ง เม่ือกา
ฉาก (Setting
ร่ืองจะดําเนิน
ยคุปัจจบุนัแต
รวมของนิวยอ
งัคม 

Marvel’s The

บทสนทนา (
นาของตวัละค
องให้พฒันาไ
ยา่งของบทสน
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D. จึงชวนเข
ตอ่ทีมอเวนเจ
ki) 
รประกาศขึน้ค
ายได้หนีไปอ
ของเขาเท่านัน้
รชัว่ร้ายเพ่ือยึ
รใช้พลงัในทา
g)  
นเหตกุารณ์ใน
ต่ใช้เทคนิคกา
อร์ค เช่น ฉา

e Avenger 

Dialogue) 
คร เป็นรายล
ไปเร่ือยๆอีกท
นทนาของตวั

ามาร่วมทีม
อร์ส 

ครองบลัลงัก์
ยู่ยงัดินแดนที
น แต่เป็นโลก
ดครองโลก แ
างชัว่ร้ายเข้า

นเมืองนิวยอ
ารสร้างให้คว
กการปรากฏ

 
ละเอียดท่ีสําคั
ทัง้ยงัเป็นการ
ละครหลกัใน

 โดยรู้ดีว่าเด

ก์แห่ง แอสกา
ท่ีไม่มีใครรู้จกั
มนษุย์ท่ี ธอร์
และไม่มีอะไร
คกุคามโลก

ร์กประเทศส
วามเกินจริงแ
ฏตัวของโลกิ

คญัส่วนหนึ่งที
รแสดงให้เห็น
นในภาพยนต

ดอะ ฮัลค์ พ

ร์ด ของเขาถู
กเพ่ือวางแผน
ร์ อาศยัและป
รจะหยดุเขาไ

หรัฐอเมริกา 
แทรกเข้ามา ใ
และชาวชิทอ

ท่ีช่วยเพิ่มคว
นบุคลิก ทศัน
ร์มาร์เวล ดิ อ

ลังอันน่า

ถกูล้มล้าง
นการล้าง
ปกป้องอยู ่
ได้จนกว่า

และนอก
ใช้มมุมอง
อรีท่ีสร้าง

 

ามดึงดูด
นคติต่างๆ
อเวนเจอร์ 



 

 
 

หลงัจากถกูแ
ค.ศ. 1940  
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กปัตั
จะได
 
 

เหตกุารณ์หล
ลกูบาศก์ท่ีโล
บ้าง จากบท
ใช้การตดัสนิ
 

แช่แข็งเป็นเวล

กปัตนัอเมริก

ตนัอเมริกา: ผ
ด้ดงัหวงั เราไ

จากบทส
ลงัจากท่ี โทนี
ลกิขโมยไป แ
สนทนาข้างต้
นใจแบบทหาร

1) กปัตนั อ
ในเร่ืองมาร์เ
ลาหลายสิบปี

า 

ผมว่าโลกิกําลั
ได้รับคําสัง่คว

สนทนาท่ีกัปต
น่ีพาโลกิไปขมุ
แต่โทน่ีกลบัมีแ
ต้นแสดงให้เห็
ร ท่ีทําตามคํา
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อเมริกา / สตีฟ
เวล ดิ อเวนเจ
ปี คําพดูหรือค

ลงัยยุงพวกเรา
วรปฏิบตัิตาม

ตันอเมริกาไ
มขงัท่ีเฮลิแคริ
แผนท่ีจะเจาร
ห็นถึงบคุลิกข
าสัง่อยา่งไมมี่

ฟ โรเจอร์ส (C
จอร์นัน้ กปัตั
ความคิดจึงมี

า เขาคือคนร้
  

ได้พูดกับ โทน
ริเออร์ ฟิวร่ีก็ข
ระบบของชิล
ของกปัตนัอเม
มีข้อสงสยั 

Captain Ame
ตนัอเมริกาเป็
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น่ี สตาร์ค แ
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ด์เพ่ือว่าพวก
มริกาว่า เป็น

erica/Steve R
นตัวละครท่ีฟื
ายกบัคนในช

ยสงคราม ถ้า

ละ ดร.แบน
บรูซ แบนเนอ
กเขามีความลั
คนตรงไปตร

Rogers) 
ฟืน้ขึน้มา
ช่วงต้นยคุ  

 

เราเป๋เขา

เนอร์ ใน
อร์ช่วยหา
ลบัอะไรไว้
งมา และ
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"ออ๋ 
"มห
 
บทส

ขงัท่ีเฮลิแคริ
แผนท่ีจะเจา
บทสนทนาข้
ถงึแม้ในยาม
ท่ีตงึเครียด 
 

สตีฟ โรเจอร์ก

ขาใหญ่ในชดุ
าเศรษฐี อจัฉ ิ

สนทนาระหว่
เออร์ ฟิวร่ีก็ข
าระบบของชิล
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มท่ีเขาไมอ่ยูใ่น

2) ไอรอน แ

กบัโทน่ี สตาร

ดเกราะเหล็ก 
ฉริยะ เพลย์บอ

างสตีฟ โรเจอ
ขอให้โทน่ีกับบ
ลด์เพ่ือว่าพวก
ให้เห็นบุคลิก
นชดุเกราะขอ
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แมน / โทน่ี สต
 

รค์ 

ถอดชดุแล้วค
อย แถมยงัใจ

อร์กบัโทน่ี สต
บรูซ แบนเนอ
กเขามีความล
กท่ีชัดเจนของ
องไอรอนแมน

ตาร์ค (Iron M

คณุจะเป็นอะ
จบญุ" 

ตารค์ ในเหตุ
อร์ช่วยหาลกูบ
ลบัอะไรไว้บ้า
ง โทน่ี สตาร์ค
น และยงัเป็นค

Man / Tony S

ะไรได้" 

การ์ณท่ี หลงั
บาศก์ท่ีโลกิข
าง ทําให้เกิดก
ค เป็นคนท่ีมี
คนท่ีมีอารมณ

Stark) 

งจากโทน่ีพาโ
ขโมยไป แต่โท
การโต้เถียงอ
มีความมัน่ใน
ณ์ขนัได้ในสถ

 

โลกิไปขมุ
ทน่ีกลบัมี
อย่างหนกั 
ตัวเองสูง
านการ์ณ
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บทส

ทัง้หมดธอร์พ
ถึงบุคลิกของ
หลอกงใช้ปร
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บทสนทนาระ

สนทนาข้างต้
พยายามปกป้
งธอร์ว่ายรักเ
ระโยชน์ตรงนีจ้

บทสนทนารห

3) ธอร์ (Th

ะหวา่ธอร์กบัที

ต้นเกิดขึน้ใน
ปองโลกิเน่ืองจ
เพ่ือน รักพวก
จ้ากนิสยัของ
4) ฮลัค์ / ด

หว่างฮลัค์และ
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or) 

ทีมอเวนเจอร์

นขณะท่ีโลกิถู
จากเป็นน้องช
กพ้องมาก ๆ 
ธอร์อยูบ่อ่ยค
ร.บรูซ แบนเน

ะโลกิ 

ร์ 

ถูกขุมขังท่ีเฮ
ชายบญุธรรม
เห็นคนอ่ืนสํ
ครัง้ 
นอร์ (The Hu

ลิแคริเออร์ ต
ของเขา ในบ
าคัญกว่าตวั

ulk / Bruce B

ต่อหน้าทีมอ
ทสนทนาแสด
เอง ซึ่งบางที

Banner) 

 

เวนเจอร์
ดงให้เห็น
ทีก็ถูกโลกิ

 



 

 

โลกิ 
ฮลัค์
 
 

พยายามพดู
มีบทสนทนา
สะท้อนให้เห็
ปฏิกิริยาของ
ในสิ่งท่ีต้องก
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ให้เทสเซอร์แ
ขีดจํากัดท่ีช
สะท้อนความ
สนทนานี ้

 
เร่ืองนีใ้ช๎ บท
เป็นคําสบถ ม
ท่ีเข้าใจง่าย ไ

: พวกเจ้าต้อ
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บทสนทน
จาดถูกูฮลัค์ว
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งคนอ่ืน และไ
าร มากกวา่จ

ตวัละครโลกิ 
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บางอย่างโดยอาศยัพลงังานจาก Mind Stone จากคฑาของ โลกิ น้องชายของธอร์โดยหารู้ไม่ว่า
หลงัการเข้าจบักมุนัน้เอง ด้วยพลงัการควบคมุจิตใจของ สการ์เล็ต แฝดแมซิมอฟฟ์ ส่งผลทําให้ โท
น่ี สตาร์ค วิศวกรมหาเศรษฐี เจ้าของหุ่นไอรอนแมน เกิดความหวาดกลวัในจิตใจกบัการสญูเสียทกุ
ส่ิงอย่างท่ีเขารักไป จึงได้หาวิธีสร้างสิ่งท่ีจะมาช่วยปกป้องคุ้มครองโลกใบนี ้นั่นก็คือ หุ่นยนตร์ AI 
อจัฉริยะท่ีจะมาปกป้องโลก โดยใช้พลงัท่ีเขาค้นพบมาจากคฑาของโลกิ แต่ด้วยพลงัอํานาจท่ีมาก
เกินคาดคิดของ Mind Stone ทําให้สิ่งท่ีเขาพฒันาสามารถพฒันาขึน้เองได้จนยากเกินควบคมุ ก่อ
เกิดเป็น อลัตรอน หุ่นยนตร์ AI วายร้ายท่ีต้องการทําลายล้างมวลมนษุยชาติเพ่ือนําไปสูก่ารวิวฒัน์
ของมนษุย์แทน  

 2) การพฒันาเหตกุารณ์ไปสูป่มปัญหา (Rising Action)  
 แต่แล้วอลัตรอนกลบัเป็นความผิดพลาดอนัใหญ่หลวงของสตาร์ค เม่ือ

มนัคิดมีความคิดท่ีจะปกป้องโลก โดยการทําลายล้างเผ่าพนัธ์มนุษย์ให้สิน้ซากอลัตรอนเปิดฉาก
ตะลยุโดยทําลาย J.A.R.V.I.S - Ai คูใ่จของสตาร์ค และโจมตีทีมอเวนเจอร์ท่ีศนูย์บญัชาการโดยไม่
ทันตัง้ตัว ก่อนหลบหนีไปพร้อมคฑาไปท่ีโซโคเวีย เพ่ือสร้างกองทัพหุ่นยนตร์และสร้างร่างของ
ตวัเอง อลัตรอนบงัคบั ดอกเตอร์คนหนึ่งให้ปลกูถ่ายร่างสงัเคราะห์เนือ้เย่ือ จาก Vibranium และ 
Mind Gem จาก คฑาแล้วจะ Upload ตวัเองเข้าไปจนเกือบสําเร็จ ด้านทีมอเวนเจอร์ออกตามล่า
อลัตรอนมาจนพบและขดัขวางยดึร่างสงัเคราะห์มาได้ท่ีสําเร็จ 

 ทีมอเวนเจอร์ถกเถียงกันเป็นอย่างหนัก เพราะ สตาร์คต้องการท่ีจะ 
Upload J.A.R.V.I.S.ลงไปแทนเพ่ือไปต่อกรกบัอลัตรอน แต่กปัตนัอเมริกาขดัขวาง แต่ในท่ีสดุธอร์
ช่วยปล่อยกระแสไฟฟ้าทําให้ Upload ลงร่างเป็นท่ีสําเร็จ เพราะมองเห็นภาพในอนาคตจากบ่อนํา้
จึงรู้ว่าตวัเองต้องเป็นคนท่ีมาช่วย การ Upload เป็นท่ีสําเร็จ ด้วยผลกึ Gem ท่ีมาจากคฑาทําให้
ร่างกําเนิดเป็น "Vision" ท่ีไม่ใช่ทัง้ Jarvis และ Mind Gem อย่างใดอย่างนึงซะทีเดียว ธอร์อธิบาย
ว่าผลกึ Gem ท่ีอยู่บนหน้าฝากของ Vision คือ 1 ใน 6 Infinity Stones ซึง่เป็นสิ่งท่ีทรงพลงัมาก
ท่ีสดุในจกัรวาล 

 3) ขัน้ภาวะวกิฤติสงูสดุ (Climax)  
 เหล่าทีม Avengers และคู่แฝดรวมถึง Vision วางแผนอพยพย้ายคนท่ีโซ

โคเวียและบุกเข้าช่วยโรมานอฟฟ์ พร้อมทัง้ต่อสู้กบักองทพัทหารอลัตรอนท่ีมีกองทพัล้นหลาม แผ่
กระจายไปทัว่เมืองแผนการณ์ของอลัตรอนท่ีจะทําลายล้างโลกคือการใช้อลัตรอนยกพืน้เมืองขึน้ไป
เหนือชั ้บรรยากาศและปล่อยให้ตกลงมาเหมือนอกุกาบาตเพ่ือทําล้ายล้างให้สิ่งมีชีวิตบนโลกสญู
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พนัธุ์ทนัที การต่อสู้ของเหล่าอเวนเจอร์และเพ่ือยบัยัง้แผนการอนัชัว่ร้ายของอลัตรอน โดยมีมนษุย์
โลกทัง้เผา่พนัธุ์เป็นเดิมพนั 

 4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) 
 อเวนเจอร์สได้รับสญัญาณความช่วยเหลือจากนาตาชา โรมานอฟท่ีถูก

อัลตรอนจับไป ทีมรู้ว่าอัลตรอนอยู่ ท่ี โซโคเวีย บ้านเกิดของคู่แฝดแม็กซิมอฟฟ์ โทน่ีสร้าง
ปัญญาประดิษฐ์ตวัใหม่ช่ือฟรายเดย์มาใช้แทนจาร์วิสท่ีถกูอพัโหลดเป็นวิชัน่ไปแล้ว อลัตรอนนําไว
เบรเน่ียมท่ีเหลืออยูส่ร้างร่างกายขึน้มาใหม ่และสร้างเคร่ืองจกัรท่ีจะล้างเผ่าพนัธุ์มนษุย์ทัง้โลกอยูท่ี่
โซโคเวีย อเวนเจอร์สเข้าต่อสู้กบักองทพัอลัตรอน โดยได้รับความช่วยเหลือจากนิค ฟิวร่ี และวอร์
แมชชีน ฟิวร่ีนําเฮลิแคริเออร์มาอพยพคนบริสทุธ์ิในโซโคเวียไมใ่ห้โดนลกูหลงการต่อสู้ระหว่างอเวน
เจอร์สและอลัตรอน  

 โทน่ีและธอร์ร่วมมือกนัทําลายเคร่ืองจักรล้างโลกของอลัตรอนได้สําเร็จ 
การต่อสู้จบลงโดยต้องแลกกบัชีวิตของปิเอโตร แม็กซิมอฟฟ์ อลัตรอนถกูวิชัน่ทําลายอยา่งสมบรูณ์  

 5) ขัน้ตอนยติุเร่ืองราว (Ending/Resolution) 
 เม่ือเสร็จสิน้การสู้รบกบัอลัตรอน ธอร์จึงขอตวัเพ่ือน ๆ ในทีมกลบัแอ

สการ์ด เพราะธอร์รู้ว่า การท่ีอินฟินิตีส้โตน ขมุพลงัแห่งจกัรวาลนัน้ปรากฎขึน้ถึงสี่ชนิดในเวลาใกล้ 
ๆ กนัอย่างนี ้ต้องมีผู้อยู่เบือ้งหลงัแน่นอน ซึ่งธอร์อยู่โลกมนุษย์คงไม่รู้ ธอร์จึงออกจากอเวนเจอร์
ชัว่คราว และกลบัแอสการ์ด 

 ตอนท้ายของภาพยนตร์ Avengers: Age of Ultron เหล่าซูเปอร์ฮีโร่แยก
ย้ายกนัไปขณะท่ีพดูถึงว่า พวกเขาได้ทําโลกพินาศไปแค่ไหนขณะท่ีพยายามกอบกู้มนั ซึ่งนัน่เป็น
การปเูพ่ือเข้าสู่ปมความขดัแย้งในเร่ืองต่อไปของค่ายภาพยนตร์มาร์เวลคือ Captain America: 
Civil War 

 4.1.2.2 แก่นความคดิ (Theme) 
 แก่นเร่ืองหรือแก่นความคิด (Theme) ของภาพยนตร์เร่ืองนีจ้ะเป็นแบบผสมผสาน

หลายอย่าง แต่หลกั ๆ จะเน้นไปทาง Power Theme ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัอํานาจ  ความไม่ลงรอย
กนัระหวา่งกลุม่พระเอก และตวัร้าย ท่ีมาจากความต้องการในการแย่งชิงพลงัอํานาจต่าง ๆ โดยมี
เร่ืองของ Morality Theme สอดแทรกอยู่ตลอดทัง้เร่ือง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพลงัอํานาจเหนือมนษุย์
นัน้มาพร้อมกับจิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสวนรวม ซึ่งสิ่งท่ีตัวร้ายต้องการนัน้รคือพลงั
อํานาจในแบบเดียวกนัแต่จดุมุ่งหมายการนําไปใช้นัน้ต่างกนัโดยสิน้เชิง ไม่ได้สนใจว่าสิ่งท่ีถกูต้อง
คืออะไร และไม่ได้ทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเลยแม้แตน้่อย 
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 4.1.2.3 ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขัดแย้งในภาพยนตร์เร่ืองนีมี้ 2 อย่างคือ ความขัดแย้งภายในจิตใจ เป็น

ความขดัแย้ง ความสบัสน ความยุง่ยากลําบากใจในการตดัสนิของตวัละครในกลุม่อเวนเจอร์  
 ความขดัแย้งกบัภายนอก คือความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มอเวนเจอร์ กบัตวั

ร้ายทีพยายามทําลายโลกมนษุย์ 
 4.1.2.4 ตวัละคร (Character) 
 ตวัละครรอบด้าน หรือตวัละครท่ีซบัซ้อน (Round Character or Complex 

Character) หมายถึง ตัวละครท่ีมีลักษณะนิสัยหลายๆ ด้านอยู่ในตัวเอง เป็นตัวละครท่ีมีชีวิต
ความคิด อารมณ์ และความรู้สกึเหมือนกบัมนษุย์ในโลกแห่งความเป็นจริง อาจมีทัง้ รัก โลภ โกรธ
หลง ดี หรือ เลว อยู่ในตวัเองได้ มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงลกัษณะต่าง ๆ ไปตามเหตกุารณ์ท่ี
ดําเนินไปประกอบด้วย 

 1) Iron Man: Tony Stark (โทน่ี สตาร์ค)  
 เขาประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ล่าสุดจากการต่อสู้ กับอัลตรอน

อย่างตรงไปตรงมา และการตดัสินใจสดุช็อคในการตกลงกบัรัฐบาลโลกว่าอเวนเจอร์สควรจะถกู
ตรวจสอบได้ การเคล่ือนไหวในครัง้นีทํ้าให้ ไอรอน แมน ต้องเผชิญหน้ากับ กัปตัน อเมริกา ใน
ระดบัการเมือง แต่ความขดัแย้งส่วนตวัท่ีฝังลกึได้กลายเป็นเส้นทางท่ีอนัตรายเกินกว่าท่ีทัง้สองจะ
คาดคิดหรือจินตนาการถึง 

 2) Captain America 
 โครงการ ซูเปอร์ โซลด์เยอร์ โครงการลบัสดุยอดทางการทหาร ได้เปล่ียน 

สตีฟ โรเจอร์ส (คริส อีแวนส์) ผู้อ่อนแอให้กลายเป็น กปัตนัอเมริกา สดุยอดซูเปอร์ฮีโร่ผู้แข็งแกร่ง 
จากการต่อสู้ของเขาในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทําให้เขากล่าเป็นตํานานท่ียงัมีชีวิตอยู่ สตีฟ ปกป้อง
เมือง นิว ยอร์ค ให้รอดพ้นจากกระแสสงครามได้ แต่เคร่ืองบินของเขาได้ตกลงไปบนขัว้โลกเหนือ
ระหวา่งการปฏิบติัภาระกิจสดุท้ายของเขา เม่ือเขาตื่นขึน้มาบนโลกยคุปัจบุนั สตีฟได้รู้ว่าเขาถกูแช่
อยู่ใต้พืน้นํา้แข็งอนัเย็นยะเยือกมาหลายสิบปี สตีฟ โรเจอร์สพบว่าเขาต้องอยู่ตวัคนเดียวบนโลก
สมยัใหม่ท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เม่ือ นิค ฟิวร่ี (แซมมวล แอล. แจ็คสนั) ผู้ อํานวยการหน่วยงาน
รักษาสนัติภาพระหว่างประเทศ S.H.I.E.L.D. ได้ชกัชวนสตีฟให้ม่ร่วงภารกิจปกป้องโลกอีกครัง้ เขา
ก็ไม่ลงัเลท่ีจะกลบัมาสวมชุดกัปตนั อเมริกา พร้อมกับโล่ห์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ประจําตวั, ความ
เข้มแข็ง, ความเป็นผู้ นํา, และทศันคติท่ีแน่วแน่มาสูที่มอเวนเจอร์ส 
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 3) Thor (ธอร์)  
 เจ้าชายผู้ ดือ้รัน้จากดินแดนอนัไกลโพ้นแห่ง แอสการ์ด, ธอร์ ถกูเนรเทศ

ลงมาสู่โลกมนุษย์จากพฤติกรรมท่ีไร้ความรับผิดชอบ ท่ีนํามาซึ่งอนัตรายต่อดินแดนเกิดของเขา 
ในขณะท่ีถกูทําโทษอยูบ่นโลกมนษุย์ ธอร์ ได้เรียนรู้ถงึความนอบน้อมและได้ปกป้องสหายใหม่ของ
เขาจากภัยคุกคามสุดอันตรายท่ีส่งมายังโลกโดย โลกิ น้องชายของเขาเอง จนในท่ีสุด โอดิน 
กษัตริย์แห่งแอสการ์ด ผู้ เป็นบิดา ได้เห็นว่าธอร์ได้ไถ่โทษในสิ่งท่ีเขาทําเพียงพอแล้ว หลงัจากได้รับ
การต้อนรับกลบัสู่แอสการ์ดในฐานะฮีโร่ ธอร์ต้องเดินทางกลบัมาสู่โลกอีกครัง้เพ่ือป้องกนัหายนะ
ระดบัจกัรวาล ด้วย ค้อนทรงพลงัคู่ใจของเขา ในไมช้่านกัรบผู้ทรงพลงัคนนีจ้ะพบว่าตวัเองได้เข้าไป
อยูใ่นโครงการลบัสดุยอดของ นิค ฟิวร่ี ในการรวมเหลา่ซเูปอร์ฮีโร่ในช่ือ ดิ อเวนเจอร์ส 

 4)  Hulk: Bruce Banner (บรูซ แบนเนอร์)  
 หลังจากประสบอุบัติเหตุในการทดลองรังสีแกมม่า ดร.บรูซ แบนเนอร์ 

นกัวิทยาศาสตร์ผู้อ่อนโยน ก็พบว่าร่างกายของเขามีอาการแปลกประหลาดเกิดขึน้ เม่ือเวลาท่ีเขา
โกรธหรือถกูยัว่โมโห เขาจะกลายร่างเป็นอสูรกายยกัษ์ตวัสีเขียวท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ในนาม 
เดอะ ฮลัค์ เพ่ือป้องกนัการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้จากนํา้มือเดอะ ฮัลค์ ดร.แบนเนอร์ เลือกท่ีจะใช้
ชีวิตอยูใ่นสถานท่ีห่างไกลและเงียบสงบ เพ่ือทํางานรักษาคนป่วยและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในขณะท่ี
ต้องคอยหลีกเล่ียงกลุ่มคนท่ีหวงัจะใช้ประโยชน์จากการกลายร่างเป็นอสูรกายยกัษ์ของเขา เม่ือ
มหัตภยัท่ีกําลงัจะเกิดขึน้บนโลก ต้องการความเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ของดร.แบนเนอร์ นิค 
ฟิวร่ี ผู้ อํานวยการหน่วย S.H.I.E.L.D. จึงชวนเขามาร่วมทีม โดยรู้ดีว่าเดอะ ฮัลค์, พลงัอันน่า
อศัจรรย์ของดร.แบนเนอร์จะเป็นผลดีตอ่ทีมอเวนเจอร์ส 

 5) Ultron (อลัทรอน)  
 หุ่นยนตร์แอนดรอยด์ท่ีถกูสร้างขึน้จากความผิดพลาดของโทน่ี สตาร์ค ท่ี

ต้องการสร้างหุ่นยนตร์เพ่ือปกป้องโลก โดยใช้ขมุพลงัมหาศาลจาก Mind Stone จากคฑาของโลกิ 
จนมนัสามารถรู้สกึคิดเองได้ และมีความฉลาดเเป็นเลิศ แต่กลายเป็นว่ามนักลบัคิดจะทําลายล้าง
มนษุยชาติให้สญูพนัธุ์เพ่ือเป็นการวิวฒัน์ใหมโ่ดยธรรมชาติแทน เพ่ือท่ีมนัจะได้อยูใ่นฐานะของพระ
เจ้าผู้ ส้รางโลกใหมแ่ทน 

 4.1.2.5 ฉาก (Setting) 
 ฉากท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ท่ีนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา และประเทศโซโคเวีย 

(ประเทศสมมตุิ) โดยจะเล่าเร่ืองจากสถาณการณ์ปัจจบุนัไปสู่อนาคตในลกัษณะตามเข็มนาฬิกา
อาจจะมีแทรกเร่ืองราวในอดีตบ้างเพ่ือเฉลยเง่ือนงําต่าง ๆ  



 
 

เร่ืองนีใ้ช๎ บท
เป็นคําสบถ ม
ท่ีเข้าใจง่าย ไ
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อยา่งมากกบั
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ระหวา่งสตีฟ 
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จงึมีลกัษณะ
บทสนทนาข้า

 

49

Dialogue) 
ภาษาพดูในก
วไปท่ีอาจจะมี
ยรวมแล้วเป็น

 

โรเจอร์กบัโท

ตีฟ โรเจอร์กับ
อย ๆ จนได้รับ
ทนัที ซึง่บทส
กาเป็นตวัละ
คล้ายกบัคนใ
างต้นจึงเป็นก

การดําเนินเร่ือ
มีคําท่ีส่ืออาร
นภาษาสภุาพ

ทน่ี สตารค์ 

ับโทน่ี สตาร
บแจ้งวา่ คฑา
สนทนาข้างต้น
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องโดยส่วนให
มณ์ผู้พดูได้ม
ท่ีใช้ทัว่ไปในชี

ค์ ในเหตุการ์
าของโลกิถกูไฮ
นนัน้จะเป็นเร่ื
าหลงัจากถกู
ก่อน ซึง่คาแร
การใช้คําของก

หญ่ ซึง่ท่ีบทส
มากขึน้ อาจจ
ชีวิตประจําวั

ร์ณต้นเร่ืองที
ฮดร้าเก็บไว้ใ
รองราวต่อเน่ือ
แช่แข็งเป็นเว
รคเตอร์จะแต
กปัตนัอเมริก

สนทนาใน
จะมีบ้างท่ี
นั เป็นคํา

 

ท่ีทีมอเวน
นฐานลพั
องมาจาก 
วลาหลาย
ตกต่างกนั
า 
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เป็นจดุเร่ิมต้น
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แบนเนอร์ กบั
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าเปรียบข้ากบั
ลกูจ๋า อยา่ทบุ

เหล่าอเวน
สร้างร่างกาย
สมาถึงก็พบก
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4.1.2.7 
มุมมองก

เป็นการเล่าเ ื
คนวงนอกท่ีส
และปลอ่ยให้ผู้

4.1.2.8 
เป็นธรรม

ท้ายเครดิตภ
กใบ้สําหรับภา

  ตวัละครธาน

บสตาร์ค! ได้ยิ
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การเล่าเร่ือง
ร่ืองท่ีไม่ปราก
สังเกตและรา
ผู้ชมตดัสินเอา
 ตอนจบ (En

มเนียมของภา
ภาพยนตร์ ใน
าพยนตร์เร่ือง

นอส 
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 4.2.1.1 ลกัษณะตวัละคร (Character’s Archetype) 
 สตีฟ โรเจอร์ ชายหนุ่มผู้ ขีโ้รคท่ีลงสมคัรเข้าโครงการ " ซูปเปอร์โซลเจอร์ " โดยหวงั
ท่ีว่าเขาจะได้กลายเป็นทหารอย่างสมภาคภมูิ โดยเขาได้รับเลือกจาก ดร.ไรน์สไตน์ และด้วยการ
ทดลองครัง้นีทํ้าให้เขากลายเป็นยอดมนษุย์คนแรกของโลกผู้ มีร่างกายท่ีแข็งแรงกวา่คนทัว่ไปอย่าง
มาก และเปล่ียนรูปร่างของให้สงูใหญ่ขึน้ลํ่าขึน้จนแทบมองไมเ่ห็นรูปร่างของในตอนแรกเลย เขาได้
กลายเป็นสุดยอดทหารของอเมริกาในขณะนัน้ ซึ่งจากผลความสําเร็จของการทดลองนี  ้ทาง
กองทัพจึงมุ่งหวงัจะสร้างกองทัพยอดมนุษย์ขึน้มา แต่ก็ต้องผิดหวงัเม่ือ ดร.ไรน์สไตน์ ถูกสงัหาร
หลังจากท่ีเขาทําการทดลองกับสตีฟเสร็จ โดยท่ีสูตรและการทดลองต่างๆอยู่ในหัวของดร.ไรน์
สไตน์ สตีฟจึงกลายเป็นยอดมนุษย์เพียงคนเดียว และแคปมาโผล่ในยคุปัจจุบนัได้เน่ืองจาก เขา
โดนแช่แข็งอยู่ท่ีขัว้โลกเหนือ โดยมีสาเหตุมาจากในช่วงท้ายของสงครามโลกนัน้ได้ติดอยู่บน
เคร่ืองบินรบของนาซี เพ่ือทําการปลดชนวนระเบิดร้ายแรง แต่เขาทําพลาดและตกลงมาจนโดนแช่
แข็งอยูท่ี่น่ี โดยเหลา่อเวนเจอร์ได้มาพบเขาละช่วยเหลือออกมา  
 จากนัน้เม่ือเขาต่ืนขึน้มาบนโลกยคุปัจบุนั สตีฟได้รู้ว่าเขาถกูแช่อยู่ใต้พืน้นํา้แข็งอนั
เย็นยะเยือกมาหลายสิบปี สตีฟ โรเจอร์สพบว่าเขาต้องอยู่ตวัคนเดียวบนโลกสมยัใหม่ท่ีไม่เคยเห็น
มาก่อน แต่เม่ือ นิค ฟิวร่ี (แซมมวล แอล. แจ็คสนั) ผู้ อํานวยการหน่วยงานรักษาสนัติภาพระหว่าง
ประเทศ S.H.I.E.L.D. ได้ชกัชวนสตีฟให้ม่ร่วงภารกิจปกป้องโลกอีกครัง้ เขาก็ไม่ลงัเลท่ีจะกลบัมา
สวมชดุกปัตนั อเมริกา พร้อมกบัโล่ห์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ประจําตวั, ความเข้มแข็ง, ความเป็นผู้ นํา, 
และทศันคติท่ีแน่วแน่มาสูที่มอเวนเจอร์ 
 4.2.1.2 เร่ืองราวของตวัละคร (Character’s Story) 
 1) ช่ือ (Name)  
 Steven Grant Rogers เกิดเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 4 กรกฎาคม 1918 (เกิด
วนัเดียวกบัวนัชาติอเมริกา) เป็นบตุรชายเพียงคนเดียวของ Sarah และ Joseph Rogers มีพืน้เพ
อยู่ท่ี Brooklyn, New York City เม่ือครัง้ท่ีสตีฟเกิดได้ไม่นาน โจเซฟพ่อของเขาเสียชีวิตในการรบ
จากสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ซาร่าแม่ของสตีฟซึง่เป็นนางพยาบาลจึงเลีย้งดบูตุรชายเพียงผู้ เดียวตัง้แต่
นัน้เป็นต้นมา 
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 2) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Type) 
 ส่วนสูง : 6 ฟุต 2 นิว้ นํา้หนัก : 240 ปอนด์ ตา : นํา้เงิน ผม : สีบลอนด์ 
การปรับสภาวะทางกายและจิตใจสูงสุดสภาวะทางร่างกายท่ีเพ่ิมขึน้ (ยกของหนักได้5ตัน) มี
พละกําลงัเหนือมนษุย์ (วิ่งได้เร็ว80กม/ชม,กระโดดได้สงู20ฟุต,ไม่มีวนัเหน่ือย) ผู้ เช่ียวชาญศิลปะ
การต่อสู้ทุกรูปแบบ และพลรบระยะประชิด ความเช่ียวชาญด้านอาวุธทุกรูปแบบ นักแม่นปืน
ผู้ เช่ียวชาญ นกักลยทุธ์ผู้ เชียวชาญ นกัวางแผน และผู้บญัชาการ มีโล่ไวเบรเนียมเป็นอาวธุ ความ
แข็งแกร่ง,ความอดทน,ความเร็ว,และความยืดหยุน่นัน้ ล้วนอยูใ่นจดุสงูสดุ   
 3) ลกัษณะนิสยั (Personality) 
 กปัตนั อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร์ส มีลกัษณะกระตือรือร้น มีพลงั (The 
Energizer) และ ลกัษณะชอบสงัเกตการณ์ (The Observer) เป็นคนประเภทระตือรือร้น มีความ
มัน่ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทัง้เป็นคนประเภทรักษากฎเกณฑ์ เก็บตวั เป็นตวัของตวัเอง
สงู แม้จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ แต่กปัตนักลบัไม่มีพลงัซูเปอร์ฮีโร่เลยเพราะถึงเซรุ่ม Super-Soldier และ
รังสี Vita จะเปล่ียนเขาจากชายร่างกายอ่อนแอกลายเป็นมนษุย์ท่ีมีความสมบรูณ์แบบทกุ ๆ ด้านก็
ตาม นอกจากความสมบูรณ์ด้านร่างกายแล้ว กปัตนัอเมริกายงัฝึกฝนทักษะการต่อสู้และการรบ 
ประกอบกบัการท่ีเขามีความรู้ทางการทหารอยูม่าก ทําให้เขาเป็นผู้ ชํานาญการวางกลยทุธ์และบญั
ชการรบ รวมไปถึงทักษะการเอาตัวรอดและการบินอีกด้วย อีกทัง้ยงัผสมผสานศิลปะการต่อสู้
หลากหลายแขนง เช่น ยโูด, มวยตะวนัตก, และยิมนาสติก ให้กลายเป็นศิลปะการต่อสู้ เฉพาะตวั
ได้ นอกจากจากนีเ้ขายงัฝึกฝนการใช้โล่ท่ีไม่สามารสทําลายลงได้ของเขาอยูห่ลายปี จนสามารสใช้
มนักันปะทะอย่างฉับผลนั อีกทัง้ยังสามารสใช้โล่เขวีย้งต่างบูมเมอแรงเข้าหาเป้าหมายได้อย่าง
แมน่ยํา และยงัได้ช่ือวา่เป็นหนึง่ในนกัสู้ มือเปลา่ท่ีเก่งท่ีสดุเลยก็ว่าได้ 
 4) ภมิูหลงัทางสงัคม (Social Background) 
 ในช่วงท่ีสตีฟอยู่ในวยัหนุ่ม ในช่วงต้นยคุ 1940 ก่อนท่ีอเมริกาจะเข้าร่วม
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง รอเจอส์เป็นผู้ มีร่างกายสูงแต่ผอมบาง เขาเป็นนักเรียนด้านวิจิตรศิลป์
ผู้ เช่ียวชาญภาพประกอบ จากเหตุการณ์ท่ีคกุคามโดยจกัรวรรดิไรช์ท่ีสามนี ้รอเจอส์ได้พยายามท่ี
จะเข้าร่วมเกณฑ์ เพียงเพ่ือต้องการท่ีจะปฏิเสธความยากจน เน่ืองด้วยพลเอกเชสเตอร์ ฟีลปิส์แห่ง
กองทพัสหรัฐกําลงัมองหาการทดสอบอยู่พอดี รอเจอส์จึงมีโอกาสท่ีจะรับใช้ประเทศชาติด้วยการมี
ส่วนร่วมในโครงการป้องกนัความลบัสดุยอด โอเปอร์เรชัน่: รีเบิร์ธ หรือโครงการการเกิดใหม่จึงได้
เกิดขึน้ ซึ่งได้มีความพยายามในการพัฒนาด้านการสร้างซูเปอร์โซลเยอร์ท่ีมีความแข็งแกร่ง
ทางด้านร่างกายอย่างแท้จริง รอเจอส์อาสาเข้ารับการทดสอบ และภายหลงัจากการคดัเลือกอยา่ง



60 

เข้มงวด  เขาก็ได้รับเลือกให้เป็นมนุษย์คนแรกท่ีได้ รับเซรุ่มเพ่ือเป็นซูเปอร์โซลเยอร์จาก
นักวิทยาศาสตร์ท่ีมี ช่ือว่า  ดร .โจเซฟ ไรน์สไตน์  ซึ่งในภายหลังเขาได้เปล่ียนช่ือรหัสของ
นกัวิทยาศาสตร์มาเป็น อบัราฮมั เออร์สไคน์ 
 ในคืนท่ีโอเปอร์เรชนั: รีเบิร์ธ ได้มีการดําเนินการ รอเจอส์ได้รับยาฉีดและ
ได้รับเซรุ่มผา่นทางช่องปาก หลงัจากนัน้เขาได้รับรังสีวีตา ซึง่ได้ออกฤทธ์ิ และปรับเปล่ียนสารเคมีท่ี
มีอยู่ในร่างกายของเขา แม้ว่ากระบวนการนีจ้ะก่อให้เกิดความทรมานทางด้านร่างกายอยู่ก็ตาม 
แต่มนัก็ประสบความสําเร็จทางสรีรวิทยาแทบจะในทนัที ซึ่งปรับเปล่ียนจากความออ่นแอให้กลาย
มาเป็นมนษุย์ผู้ มีประสิทธิภาพขัน้สงูสดุ ซึง่เพิ่มทัง้ความแข็งแกร่งทางร่างกายและทัง้การโต้ตอบได้
อย่างดีเย่ียม เออร์สไคน์ได้ประกาศว่ารอเจอส์เป็นมนุษย์สายพนัธุ์ใหม่รายแรก จนแทบเรียกได้ว่า
เป็นมนษุย์ผู้ มีความสมบรูณ์แบบเป็นอยา่งย่ิง 
 5) มมุมองหรือความเช่ือของตวัละคร (Character’s Point of view) 
 กปัตนั อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร์ส มีการกระทําท่ีเหมือนกบัคนอ่ืนๆใน
กลุม่อเวนเจอร์ในแง่การปกป้องสงัคมจากสิง่ชัว่ร้าย แตพ่ฤติกรรมดงักล่าวอาจเกิดจากมมุมองและ
ความเช่ือท่ีต่างกนัออกไป โดยกปัตนัอเมริกากปัตนัมีเหตผุลของเขาเองแน่นอนและด้วยความเป็น
คนดีมีศีลธรรมเป็นสิ่งนําทางของเขานัน้คือส่ิงท่ีบริสทุธ์ิใจอย่างท่ีสดุ แม้ภายนอกจะดยูงัหนุ่ม แต่ 
ความจริงแล้ว กปัตนัคือคนท่ีอยูม่านานท่ีสดุ ผา่นศกึมามากท่ีสดุ มากกวา่ใครในอเวนเจอร์ วิธีมอง
โลกของกปัตนั ไม่ใช่ คนหนุ่มอีกต่อไป เค้าคือตวัแทนของคนท่ียึดถือ ธรรมเนียมและค่านิยมเก่า ๆ 
ท่ี รู้ซึง้ถงึความเจ็บปวดและความสญูเสียกว่าจะได้อะไรมา 
 6) ทศันคติของตวัละคร (Character's Attitude) 
 เช่นเดียวกบัมมุมองและความเช่ือของตวัละคร เน่ืองจากโรเจอร์สเป็นผู้ มี
ร่างกาย สูงแต่ผอมบาง เขาเป็นนักเรียนด้านวิจิตรศิลป์ผู้ เช่ียว ชาญภาพประกอบ โรเจอร์สได้
พยายามท่ีจะเข้าร่วมเกณฑ์ แรกเร่ิมนัน้เพียงเพ่ือต้องการท่ีจะปฏิเสธความยากจน เน่ืองด้วย
กองทัพสหรัฐกําลงัมองหาการทดสอบอยู่พอดี โรเจอร์สจึงมีโอกาสท่ีจะรับใช้ประเทศชาติ ดงันัน้
ทัศนคติของกัปตันอเมริกา จึงเป็นคนดีและชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมมา
ก่อนประโยชน์ส่วนตนเสมอ และมีความเมตตากรุณาต่อทกุชีวิต เขาไม่ได้อยากรบหรือคิดทําร้าย
ใคร แต่ทัง้หมดนัน้เพียงเขาไมช่อบความอยตุิธรรม  
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 7) อาชีพ (Occupation)   
 จากภูมิหลงัทางสังคมโดยเดิมนัน้สตีฟ โรเจอร์ มีอาชีพเป็นทหาร หลัง
จากเท่ีขาถูกแช่อยู่ใต้พืน้นํา้แข็งนัน้เม่ือเขาต่ืนขึน้มาบนโลกยุคปัจุบัน เขาได้ตอบรับนิค ฟิวร่ี 
(ผู้ อํานวยการหน่วยงานรักษาสนัติภาพระหว่างประเทศ S.H.I.E.L.D.) เพ่ือช่วยทําภารกิจต่าง ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมายเพ่ือปกป้องโลกใบนี ้ 
 8) สถานภาพ (Marital Status)  
 กปัตนั อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร์ส นัน้เป็นโสด และไม่ค่อยแสดงความ
สนใจใดๆในเพศตรงข้ามในภาพยนตร์ และการคบหาผู่อื่นของเขานัน้ ก็เพ่ือผลประโยชน์ต่อ
ประเทศและสว่นรวม  
 9) ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need)  
 ทีมอเวนเจอร์นัน้มีความต้องการแตกต่างกันไปในรายละเอียด ใน
ภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้มีจุดร่วมในการปกป้องโลก และขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆในหมดไป แต่ตัว
ละครกปัตนัอเมริกานัน้ความต้องการของเขาต้องปฏิบติัด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง และตรงไปตรงมา 
 10) ความขดัแย้ง (Conflict)  
 เร่ืองราวในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers: Age of 
Ultron ซึ่งตวัละครกปัตนัอเมริกา ในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้มีความขดัแย้งหลกั ๆ คือ ความ
ขดัแย้งกบัตวัร้ายท่ีมีเจตนาไม่ดีกบัโลกมนุษย์ ได้แก่ โลกิ (Marvel The Avenger) และอลัตรอน 
(Avengers: Age of Ultron) ความขดัแย้งนีเ้กิดจากตวัละครทัง้สองนัน้ต้องการทําลายโลกใบนี ้
ต่างกนัแค่วิธีการ จึงทําให้กปัตนัอเมริกาท่ีมีลกัษณะของ Hero Archetype ของตวัละครถกูมองวา่
เป็นตัวแทนของโลกใบนี ้ในการต่อสู้ เพ่ือปกป้องสันติภาพจากตัวละครร้ายท่ีมุ่งหวังจะทําลาย
สนัติภาพด้วยการทําลายล้างโลกใบนี ้เช่นเดียวกบัตวัละครอ่ืน ๆ ในกลุม่อเวนเจอร์ ภาพยนตร์มาร์
เวลเร่ืองนีก็้ยงัคงบอกเล่าเก่ียวกบัเร่ืองจิตใจของยอดมนษุย์นัน่เอง แม้จะมีพลงัและความสามารถ
พิเศษอนัตระการตา แต่เนือ้แท้แล้ว อเวนเจอร์ทกุคนต่างก็มีพืน้ฐานมาจากมนษุย์ท่ีคิดได้และเจ็บ
เป็น จึงไมใ่ช่เร่ืองแปลก หากพวกเขาจะมีเหตผุลสว่นตวัในการตดัสินใจทําอะไรบางอย่างท่ีพวกเขา
คิดวา่ถกู แม้มนัจะต้องไปขดัแย้งกบัคนอ่ืน ๆ ก็ตามที 
 นอกเหนือจากนัน้กัปตันอเมริกายังมีความขัดแย้งกับทีมอเวนเจอร์
ด้วยกนั เช่น ไอรอนแมน เน่ืองจากกัปตนัอเมริกาเป็นตวัละครท่ีฟืน้ขึน้มาหลงัจากถูกแช่แข็งเป็น
เวลาหลายสิบปี คําพดูหรือความคิดจึงมีลกัษณะคล้ายกบัคนในช่วงต้นยคุก่อน ซึ่งคาแรคเตอร์จะ
แตกต่างกันอย่างมากกับโทน่ีสตาร์ค เรียกได้ว่ากัปตันอเมริกาเป็นคนท่ีอยู่กับการถูกสั่งให้ทํา
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4.2.1.3 
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ท่ีสดุของไทม์ล่ีคอมิกส์ ในช่วงยคุของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยศตัรูหลกัของเขาคือองค์กรร้ายท่ีช่ือ
ว่าไฮดร้า (Hydra) ท่ีมีเรดสคลัล์ เป็นศตัรูตวัร้าย โดยกปัตนัอเมริกาหายสาบสญูไปจากการต่อสู้
ครัง้สดุท้าย เพ่ือหยดุขีปนาวธุท่ียิงพุ่งมายงัอเมริกา โดยเขาบงัคบัให้ตกในทะเลแถบแอตแลนติก
เหนือ จนทีมค้นหาหน่วยชีลด์มาพบเขาอีกครัง้ในสภาพแช่แข็งถกูจําศีลไว้นานกวา่ 70 ปี 
 อาวุธของกัปตันอเมริกา โล่ของกัปตันอเมริกา มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ฟุต 
นํา้หนัก 12 ปอนด์ ในภาพยนตร์ โล่ถูกสร้างขึน้โดยโฮเวิร์ด สตาร์ค พ่อของโทน่ี สตาร์ค (Official 
Handbook of the Marvel Universe #15, Book of Weapons) โล่ของกปัตนัอเมริกา แบบ (ทรง
กลม) นัน้ ทําจากเหล็กผสมอาดาเมนเทียม Adamantium และไวเบรเนียม Vibranium เป็นโลหะ
พิเศษหายากมากบนโลก โดย ด็อกเตอร์ ไมรอน แมคเลน ผู้ ค้นพบเหล็กชนิดนีไ้ม่สามารถทําซํา้ได้ 
มนัจึงเป็นวตัถท่ีุมีชิน้เดียวในจกัรวาล และแข็งกว่าอาดาเมนเทียม และรับแรงกระแทกได้มากกว่า
ไวเบรเนียม โล่ดังกล่าวเป็นอาวุธหลักของกัปตันอเมริกา คุณสมบัติ ดูดซับเสียง และลดแรง
กระแทกต่าง ๆ ได้ ซึง่กปัตนัใช้มนัในการโจมตีของศตัรูทกุรูปแบบ และนอกจากนีย้งัใช้เป็นอาวธุใน
โจมตีทัง้อัด และขว้างได้อีกด้วย ซึ่งเขาสามารถขว้างให้วกกลับมาได้คล้ายบูมเบอร์แรง และท่ี
สําคญัคือโลอ่นันีมี้แค่อนัเดียวในโลกอีกด้วย 
 4.2.1.4 ความเ ป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของมา ร์ เวลสตูดิ โอ  (Character’ s 

Originality) และ การคดัเลือกนกัแสดง 
 คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เอฟเวินส์ (Christopher Robert Evans) เกิดวนัท่ี 13 
มิถุนายน ค.ศ. 1981 เป็นนักแสดงชาวอเมริกัน และผู้ กํากับภาพยนตร์ อีแวนส์เป็นท่ีรู้จักจาก
บทบาทซูเปอร์ฮีโร่ในฐานะตวัละครมาร์เวล ; สตีฟ โรเจอร์ / กปัตนัอเมริกา และ จอห์นน่ี สตอร์ม / 
ฮิวแมน ทอร์ช ในภาพยนตร์ ส่ีพลงัคนกายสิทธ์ิ (พ.ศ. 2548) และ สี่พลงัคนกายสิทธ์ิ: กําเนิดซิล
เวอร์ เซิรฟเฟอร์ (พ.ศ. 2550) คริส อีแวนส์ มีช่ือเต็ม ๆ ว่า คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต อีแวนส์ เกิดท่ี
รัฐแมสซาชเูซตต์ส เป็นลกูชายของลิซา และบ็อบ อีแวนส์ โดยมีเชือ้สายอิตาเลียน และไอริช เป็น
ครอบครัวชาวคาทอลิก ซึง่หนุ่มคริสก็มีความฝันตัง้แต่ยงัเด็ก ๆ คือการเป็น นกัแสดงมืออาชีพ แล้ว
พออาย ุ17 ปี เขาก็ได้เซ็นสญัญากบับริษัทตวัแทนในนิวยอร์ก และด้วยการท่ีมีใบหน้าท่ีหล่อเหลา
เขาก็เลยได้รับเลือกให้แสดงในเร่ือง Opposite Sex ทางช่องฟอกซ์ รับเชิญในเร่ือง Boston Public 
และ The Fugitive ทนัที 
 ภาพยนตร์ท่ีทําให้เขาโด่งดัง จนเป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไปก็คือบทฮีโร่มาดกวน 
Johnny Storm หรือ Human Torch ในเร่ือง Fantastic Four ซึง่เขาก็ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เร่ืองนี ้
ทัง้ 2 ภาค โดยหลงัจากท่ีได้รับความนิยมจากเร่ือง Fantastic Four แล้ว เขาก็เลยได้มีโอกาสแสดง
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ภาพยนตร์อีกหลายเร่ืองต่อมา จนกระทัง่ปี 2011 หนุ่มคริสก็ได้ถกูเลือกให้มารับบท Steve Rogers 
หรือ Captain America ท่ีย่ิงทําให้เขาดงั เน่ืองจากเป็นภาพยนตร์แนวฮีโร่ท่ีเหลา่แฟน ๆ การ์ตนูทัว่
โลกต่างก็ตัง้หน้าตัง้ตารอ แล้วบวกกบัความเหมาะสมทัง้หน้าตา รูปร่างอนัสมบรูณ์แบบ ท่ีหนุ่มค
ริสต้องฟิตร่างกายอยา่งหนกัท่ีจะได้มา และการแสดงท่ีเป่ียมไปด้วยคณุภาพ ก็เลยทําให้ภาพยนตร์
เร่ือง Captain America : The First Avenger ได้รับการประสบความสําเร็จเป็นอยา่งมาก เขาเป็น
นักแสดงท่ีทําให้กัปตันอเมริกามีชีวิตจริง โดยท่ีแฟนภาพยนตร์ทุกคนยอมรับอย่างไม่กังขา ทํา
ให้คริส ก้าวมาเป็นนกัแสดงมหาชนแถวหน้าได้อย่างสมศกัด์ศรี  
 

“กัปตนัอเมริกาเป็นสมบตัิท่ียิ่งใหญ่ของมาร์เวล บทมนัใหญ่มากเกินกว่าท่ีผมจะกล้ารับ
เล่น ผมไม่คิดว่าตวัเองดีพอท่ีจะรับบทเป็นเขา (สตีฟ โรเจอร์) ผมใช้เวลาตดัสินใจอยู่นาน 
ว่ากันตรงๆ ผมดีใจจนไม่รู้จะดีใจอย่างไรให้มากกว่านีไ้ด้ แต่ความกดดันก็มีมากเกินไป 
อย่างไรก็ตามวนันีผ้มรู้สกึดีท่ีผมได้รับโอกาส แม้มนัจะมาพร้อม ๆ กบัความกงัวลก็ตาม” 
(Christopher Robert Evans, 2011) 

 
 คริสย้อนอดีตถึงวนัท่ีชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปล่ียน ซึ่งนับว่าโชคดีมากท่ีเขาเลือกท่ี
จะเดินหน้าต่อแทนท่ีจะบอกปฏิเสธ ถึงแม้ในตอนแรกเขาจะไม่อินกับการเป็นกัปตันอเมริกาเอา
เสียเลย แต่กลบักลายเป็นว่าเขาสามารถตีบทกปัตันอเมริกาแหลกกระจุย และอินกบับทนีถ้ึงขัน้
บอกกบัผู้ กํากบัวา่อยา่ใช้ซีจีช่วยในการอพัรูปร่างเขาเพ่ือให้เหมาะกบัสตีฟ โรเจอร์ แต่เขาจะฟิตหุ่น
เองเพ่ือเป็นกปัตนัอเมริกาท่ีสมบรูณ์แบบให้ได้ เพ่ือให้เกียรติกับแฟน ๆ จํานวนมากท่ีรอชม และ
เพ่ือเป็นการขอบคณุท่ีทกุคนไว้ใจมอบบทบาทสําคญันีใ้ห้กบัเขา ดงันัน้สิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีจะทําได้ตัง้อก
ตัง้ใจทํางานออกมาให้ดีท่ีสดุ  เขาทุ่มเทกบับทนีม้าก และใช้เวลาฟิตหุ่นอยู่นาน พอ ๆ กบัฝึกศิลปะ
การต่อสู้ เพราะเขาตัง้ใจว่าจะเลน่ฉาคแอคชัน่เอง โดยพยายามใช้สตัน๊แมนให้น้อยท่ีสดุ เท่านัน้ยงั
ไม่พอ เขาไปหาควานการ์ตูนกัปตันอเมริกาจากทุกจกัรวาลของมาร์เวลมาศึกษาจนเข้าถึงความ
เป็นสุภาพบุรุษของชายชาติทหาร และวิธีคิดในแบบสตีฟ โรเจอร์ แน่นอนว่าเม่ือ Captain 
America : The First Avenger เข้าฉาย สิ่งท่ีเขาได้รับกลบัมาจากผู้ชมคือความรัก ความช่ืนชม 
และความไว้ใจในตวัเขาท่ีอยูใ่นร่าง ‘แคป’ (ช่ือย่อของกปัตนัอเมริกา ท่ีเพ่ือน ๆ ฮีโร่เรียก) อย่างเต็ม
เป่ียม ต่อมาเขาไปปรากฏตวัในฐานะนกัแสดงนําใน The Avengers ทัง้ 2 ภาค และ Captain 
America: the Winter Soldier ก็ยงัไม่มีข้อกงัขาใด ๆ นัน่หมายความวา่เขาสอบผ่านในสายตาคอ
ภาพยนตร์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เขามีความฝันท่ีอยากจะนัง่แท่นเป็นผู้ กํากบัภาพยนตร์บ้างเพราะ
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คลัง่ไคล้ในศาสตร์ของการสร้างภาพยนตร์แม้คนดูส่วนใหญ่จะยึดติดภาพของคริส อีแวนส์ ในชุด
กปัตนัอเมริกา ท่ีมีโล่คู่ใจสะพายหลงัอยู่ตลอดเวลา ทว่าในบทบาทการแสดงอ่ืน ๆ คริส ก็ทําได้ดี
สมกบัท่ีถกูติดย่ีห้อให้เป็นนกัแสดงอาชีพ อีกทัง้ด้วยอายยุงัน้อยจึงไม่แปลกอะไรหากเราจะเห็นเขา
โลดแล่นอยู่ในแวดวงบันเทิงนีอี้กนานอย่างไรก็ตามหากวันหนึ่งเขายุติบทบาทการเป็นกัปตัน
อเมริกาจริง ๆ คนท่ีจะมารับบทนัน้แทนเขาก็คงจะต้องลําบากท่ีจะสร้างตัวตนใหม่ของกัปตนั
อเมริกา ท่ีคริสสร้างไว้ให้ได้ ในรอบ 10 ปี หลงัจากนี ้‘กปัตนัอเมริกา’ ก็มีแต่เขาเพียงผู้ เดียวเท่านัน้
ท่ีคู่ควรและเป็นท่ีรักของมหาชนทัง้โลกได้ขนาดนี ้
 
 4.2.2 Iron Man (ไอรอนแมน หรือโทน่ี สตาร์ค) 

 
"คณุอาจถล่มบ้านผม ทลายอุปกรณ์ของวิเศษ แต่สิ่งหนึ่งท่ีคงอยู่กับตวัผม ผมคือไอรอน
แมน", ไอรอนแมน (Iron Man 3, 2012) 

 
 แอนโทน่ี เอ็ดวาร์ด สตาร์คเรียกสัน้ ๆ ว่าโทน่ี เป็นมหาเศรษฐี อจัฉริยะ เพลย์บอย ผู้
ประดิษฐ์และสวมใส่ชุดเกราะมหาประลัยในนามไอรอนแมน สตาร์คตกลงเป็นท่ีปรึกษาให้ชิลด์ 
และเข้าร่วมทีมอเวนเจอร์สปกป้องโลกจากกองทัพชิทอร่ี ผลของการต่อสู้ ทําให้สตาร์คมีอาการ
หลอนทางจิตใจ เขาจึงสร้างไอรอนลีเจีย้นขึน้มา หลงัจากการต่อสู้ครัง้สดุท้ายของเขากบัอลัดริช 
คิลเลี่ยน สตาร์คได้ทําลายชดุเกราะทัง้หมดของตนลงเม่ืออเวนเจอร์สรวมตวักนัอีกครัง้เพ่ือทําลาย
ล้างไฮดร้า สตาร์คได้สร้างปัญญาประดิษฐ์รักษาสนัติสุขของโลกนามอลัตรอนร่วมกับบรูซ แบน
เนอร์ แต่มนักลบัเลือกท่ีจะทําลายล้างโลก แม้ภายหลงัอลัตรอนจะถกูทําลายด้วยความร่วมมือขอ
งอเวนเจอร์ส สตาร์คได้ถอนตวัออกจากทีม เพ่ือหาเวลาทบทวนตนเอง 
 4.2.2.1 ลกัษณะตวัละคร (Character’s Archetype) 
 ตวัละคร โทน่ี สตาร์ค หรือไอรอน แมน ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ 
Avengers: Age of Ultron ซึง่ตวัละครโทน่ี สตาร์ค ในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะของ Hero 
Archetype และ Trickster Archetype ในคนๆเดียว ตวัละคร “โทนี สตาร์ก” (Tony Stark) เป็นตวั
ละครท่ีกระตือรือร้น มีความมัน่ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทัง้เป็นคนประเภทคิดไว ทําไว 
บางครัง้ทําอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และชอบความท้าทาย อีกทัง้ยงัใช้กลอบุายหรือเล่ห์เหล่ียมในการ
ทําให้ตนเองได้เปรียบหรือได้ผลประโยชน์ ถ้าไมน่บัเร่ืองพลงัท่ีได้รับจากชดุเกราะแล้ว มนัสมองของ
เขานัน้ชาญฉลาดเกินมนุษย์ปกติ สามารถนําเศษเหล็กมาสร้างชุดเกราะได้ คอยประดิษฐ์อะไร
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เท่าไร แต่มนัก็สามารถทําให้โทน่ีมีพละกําลงัมากพอในการต่อสู้กับเทพเจ้าอย่างธอร์หรือศตัรูท่ีมี
พละกําลงัเหนือมนษุย์คนอื่น ๆ ได้ หนึ่งในความสามารถท่ีขาดไม่ได้ของไอรอนแมน ชดุเกราะ
สามารถเร่งความเร็วได้สงูมาก ความเร็วสงูสุดในการบินของเกราะนัน้เร็วถึง 1500 ไมล์/ชม. ใน
เร่ือง ดิ อเวนเจอร์  ชดุเกราะ MK VII สามารถบินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียง โดยใช้บสูเตอร์ท่ีหลงั
ของตวัเกราะทําให้บินได้เร็วขึน้กว่าเดิมและไม่ต้องใช้มือประคองตวัขณะบิน โทน่ีจึงสามารถยิง
รีพลัเซอร์โจมตีศตัรูได้ในขณะท่ีกําลงับินอยู่อย่างอิสระ ไม่ใช้แค่พละกําลงัเท่านัน้ ตวัเกราะมีกลไก
สําหรับการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วมากกว่ามนษุย์ธรรมดาหลายเท่าตวั ซึง่ทําให้โทน่ีสามารถหลบการ
จู่โจมของศตัรูระหวา่งการต่อสู้ได้สบาย ในส่วนของระบบของชดุเกราะนัน้มมุมองภายในหน้ากาก
ของโทน่ีจะมีโฮโลแกรมท่ีคอยแสดงสถานะพลงังาน ระบบอาวธุของตวัเกราะท่ีควบคมุโดยจาร์วิส 
ระบบของตวัเกราะสามารถแสกนสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวัและนํามาเสนอเป็นโฮโลแกรมบนจอภาพ
ได้ 
 3) ลกัษณะนิสยั (Personality) 
 โทนี สตาร์ก มีลักษณะกระตือรือร้น มีพลัง (The Energizer) และ 
ลกัษณะเคล่ือนไหว (The Mover) เป็นคนประเภทระตือรือร้น มีความมัน่ใจ ทะเยอทะยาน และ มี
เสน่ห์ อีกทัง้เป็นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ทําอะไรโดยไมไ่ตร่ตรอง และชอบความท้าทาย ถ้า
ไม่นบัเร่ืองพลงัท่ีได้รับจากชดุเกราะแล้ว มนัสมองของเขานัน้ชาญฉลาดเกินมนษุย์ปกติ สามารถ
นําเศษเหล็กมาสร้างชดุเกราะได้ คอยประดิษฐ์อะไรใหม่ ๆ เสมอ มีความสามารถในการเรียนรู้ท่ี
เร็วมาก เขากลายเป็นผู้ เช่ียวชาญเร่ืองจกัรวาลฟิสิกส์ได้ภายในการเรียนรู้แค่คืนเดียว ใช้อปุกรณ์ท่ี
หาซือ้ได้ตามร้านค้าทัว่ไปมาทําเป็นอาวธุ หรือเอาชนะลกูน้องของคิลเล่ียนได้โดยอาศยัความฉลาด
เพียงอย่างเดียว 
 โทน่ีมีความสามารถในการวางแผนสูง สามารถคิดค้นแผนการใหม่ได้
อย่างรวดเร็วถ้าแผนเก่าไม่สามารถใช้ได้หรือสถานการณ์เปล่ียนไปโดยฉับพลนั ไม่เคยยอมแพ้
อปุสรรคใด ๆ ถึงแม้จะถกูลกัพาตวัไปตอนเดินทางไปอฟักานิสถาน เขาก็สร้างชดุเกราะหนีออกมา
ได้ ถงึแม้ไมเ่คยมีใครสามารถสงัเคราะห์ธาตใุหมข่องฮาวเวร์ิด สตาร์คขึน้ได้ แตโ่ทน่ีก็สามารถทําได้
ในระยะเวลาสัน้ ๆ ถงึแม้เขาจะพ่ายแพ้จากการต่อสู้ โทน่ีก็ไม่เคยยอมแพ้และแข็งแกร่งขึน้ทกุครัง้ท่ี
พ่ายแพ้ ทําให้สามารถพิสจูน์ได้วา่ "ไอรอนแมน" นัน่ไมใ่ช้ชดุเกราะ แตม่นัคือตวัโทน่ีเอง 
ภมิูหลงัทางสงัคม (Social Background) 
  แอนโทน่ี เอ็ดวาร์ด "โทน่ี" สตาร์ค เป็นบุตรชายของฮาเวิร์ดและมาเรีย 
สตาร์ค ฮาเวิร์ดจ้างเอ็ดวิน จาร์วิสมาเป็นพ่อบ้านคอยเลีย้งดูโทน่ีในวยัเด็ก โทน่ีเติบโตมาโดยมี



70 

ปัญหากบัพอ่อยูบ่อ่ย ๆ โทน่ีบอกเสมอวา่พอ่ของตนนัน้เย็นชา และไม่เคยบอกรักลกูของตนเลย โท
น่ีต่อวงจรไฟฟ้าได้ตัง้แต่อาย ุ4 ขวบ ประกอบเคร่ืองยนต์ได้ตัง้แต่อาย ุ6 ขวบ พออาย ุ17 ปีก็ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมจาก MIT เขาได้พบกับเจมส์ "โรดี"้ โรดส์ในไฮสคูลท่ีโรงเรียนประจํา และ
กลายเป็นเพ่ือนสนิทกัน พออายุได้ 21 ปี พ่อแม่ของเขาตายด้วยเหตุการณ์ท่ีถูกทําให้ดูเหมือน
อบุตัิเหต ุซึ่งเป็นฝีมือของไฮดร้า ไม่ก่ีเดือนต่อมา เพ่ือนของฮาวเวิร์ด โอบาไดอาห์ สเตน ได้เข้ามา
เป็น CEO ของบริษัทสตาร์คอินดสัตรีแทนชัว่คราว จนกระทัง่โทน่ีอายมุากพอท่ีจะมาเป็น CEO 
แทน โทน่ีได้สร้าง A.I. หนึ่งตวัเพ่ือให้ช่วยเหลือเขาในด้านต่าง ๆ และตัง้ช่ือว่า จาร์วิส โทน่ีทําให้
บริษัทของเขาโด่งดงัไปทัว่ และกลายเป็นบริษัทผลิตอาวธุท่ีลํา้ยคุท่ีสดุในโลก 
 4) มมุมองหรือความเช่ือของตวัละคร (Character’s Point of View) 
 โทน่ี สตาร์คเป็นมนษุย์ธรรมดา ไม่มีพลงัพิเศษเหนือมนุษย์อะไร นอกซะ
จากเตาปฏิกรณ์อาร์คขนาดจ๋ิวท่ีคอยป้องกนัไม่ให้ลกูปรายเข้าใกล้หวัใจ ด้วยชดุเกราะอนัลํา้ยคุท่ี
โทน่ีสร้างขึน้มาทําให้เขามีพลงัความแข็งแกร่ง, ความทนทาน, ความเร็วอยู่ในระดบัเหนือมนษุย์
ประกอบกบัมนัสมองอนัชาญฉลาดและไหวพริบท่ีไม่มีใครเทียบได้ จากเหตกุารณ์ท่ีโทน่ีถกูลกัพา
ตวั มมุมองของเขาจึงเปล่ียนไป โทน่ีนัน้รู้ซึง้ถึงประโยชน์จากเตาปฎิกรณ์อาร์คหรืออาร์ครีเอคเตอร์ 
และอนัตรายของอาวุธท่ีตนเองผลิต รวมถึงสจัธรรมของชีวิตหลังจากถูกเทนริงส์จับไป เม่ือกลับ
มาถึงอเมริกา โทน่ีจึงตัง้โต๊ะแถลงข่าวยกเลิกสายการผลิตอาวธุในบริษัทสตาร์คอินดรัสทรีส์ทนัที 
เขาจึงหนัมารับใช้สงัคม เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเขาเคยทํา ในคืนท่ีสามหลงัจากกลบัจากโซโคเวีย 
โทน่ีก็จดังานฉลองชยัชนะท่ีตกึอเวนเจอร์ส และในคืนนัน้เอง AI ท่ีช่ืออลัตรอนก็ถือกําเนิดขึน้ และ
เข้าควบคมุไอรอนลีเจีย้นทกุตวัทนัที ทําลายจาร์วิสลงไปด้วย พร้อมกบัโจมตีพวกของโทน่ี และนําค
ฑาไป ธอร์นัน้โมโหโทน่ีมากท่ีคิดสร้างอลัตรอน แต่โทน่ีก็บอกวา่ เค้าคิดสร้างอลัตรอนเพราะเจตนา
ปกป้องโลกอย่างเสร็จสรรพ เพ่ือรับมือกบัศึกท่ีหนกัหนาซึง่อาจจะมาจากนอกโลก โทน่ีมีความเช่ือ
เช่นนัน้ 
 5) ทศันคติของตวัละคร (Character's Attitude) 
 เช่นเดียวกับมุมมองและความเช่ือของตัวละคร เน่ืองจากโทน่ีเคยเป็น
พ่อค้าอาวธุสงครามมาก่อนดงันัน้ทศันคติของเขาไม่เคยมองเห็นความลําบากของคนอ่ืน แต่โดย
เนือ้แท้เขาเป็นคนดีคนหนึ่งเพียงแต่ไม่ชอบแสดงออกมาให้คนอ่ืนรู้ จะเห็นได้จากการท่ีเขาแถลง
ขา่วขึน้วา่ บริษัทสตาร์คอินดสัตรีจะเลิกผลิตอาวธุ และคอยปกป้องความสงบสขุเร่ือยมา  
 6) อาชีพ (Occupation) 
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 โทน่ี สตาร์คเป็นมหาเศรษฐีท่ีร่ํารวยมหาศาล เป็นทัง้นักวิทยาศาสตร์ 
และนกัธุรกิจ ในภาพยนตร์จะแสดงให้เห็นว่าโทน่ีเป็นประธานกลุ่มบริษัท Stark Enterprise เขาใช้
ชีวิตอย่างเปิดเผยว่าเป็นทัง้โทน่ี สตาร์ค และไอรอนแมน เขามีภาพลกัษณ์ของนักธุรกิจท่ีประสบ
ความสําเร็จและ ใช้ความร่ํารวยของเขาใน 
 7) สถานภาพ (Marital Status) 
 สถานภาพและคู่ครองของ โทน่ี สตาร์ค ถงึแม้วา่เขาจะมีสถานะท่ียงัไมไ่ด้
แต่งงาน เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของโทน่ีคือขลกุอยู่ท่ีคฤหาสน์ในมาลิบ ูสร้างส่ิงประดิษฐ์กบัจาร์วิส 
และเวลาท่ีเหลือคือเข้าสงัคมและปาร์ตีก้บัสาว ๆ แต่เขาตกหลมุรักกบัเพพเพอร์ พอทท์ เลขาและ
ผู้ช่วยส่วนตัวของเขาเอง เพพเพอร์แทบจะบริหารงานแทนโทน่ี อาศัยเพียงลายเซ็นของโทน่ีเพ่ือ
อนมุตัิงานเท่านัน้ โทน่ีกบัเพพเพอร์ก็สนิทกนัมากขึน้เร่ือย ๆ โดยท่ีทัง้คู่ไม่รู้ตวั ทําให้ทัง้คู่รักกนัใน
ท่ีสดุ 
 8) ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) 
 หลงัจากประกาศตวัวา่เป็นไอออนแมนโทน่ีก็เร่ิมมีช่ือเสียงในฐานะฮีโร่คน
ใหม่ของอเมริกา โลกทัง้โลกสงบสขุขึน้ และสตาร์คอินดรัสทรีส์ก็เลิกผลิตอาวธุให้กองทพั ในตอน
แรกนัน้หลงัจากท่ี โทน่ีโดนลกัพาตวัไปจากกลุ่มผู้ ก่อการร้าย ความต้องการของเขาคือ สร้างเกราะ
ตวัใหม่ท่ีพฒันาทัง้ด้านอาวธุและการบิน ออกไปจดัการกบัผู้ก่อการร้ายท่ีใช้อาวธุของเขาเข่นฆ่าผู้
บริสทุธ์ิ พร้อมกบัทําลายอาวธุของตวัเองทัง้หมดท่ีอยู่ในมือผู้ ก่อการร้าย หลงัจากนัน้ไม่นานโทน่ีก็
จดังานฉลองชยัชนะท่ีตึกอเวนเจอร์ส และในคืนนัน้เอง AI ท่ีช่ืออลัตรอนก็ถือกําเนิดขึน้ และเข้า
ควบคมุไอรอนลีเจีย้นทกุตวัทนัที ทําลายจาร์วิสลงไปด้วย พร้อมกบัโจมตีพวกของโทน่ี และนําคฑา
ไป ธอร์นัน้โมโหโทน่ีมากท่ีคิดสร้างอลัตรอน แต่โทน่ีก็บอกว่า เค้าคิดสร้างอลัตรอนเพราะเจตนา
ปกป้องโลกอย่างเสร็จสรรพ เพ่ือรับมือกบัศึกท่ีหนกัหนาซึง่อาจจะมาจากนอกโลก โทน่ีมีความเช่ือ
เช่นนัน้ 
 9) ความขดัแย้ง (Conflict)  
 การสร้างเร่ืองราวในภาพยนตร์Marvel The Avenger และ Avengers: 
Age of Ultron ซึง่ตวัละครโทน่ี สตาร์ค ในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้ มีความขดัแย้งกบัตวัร้ายท่ีมี
เจตนาไม่ดีกับโลกมนุษย์ ได้แก่ โลกิ และอัลตรอน ความขัดแย้งนีเ้กิดจากตัวละครทัง้สองนัน้
ต้องการทําลายโลกใบนี ้ต่างกนัแค่วิธีการ จงึทําให้ไอรอนแมนท่ีมีลกัษณะของ Hero Archetype 
และ Trickster Archetype มีวิธีการจดัการตวัร้ายในแบบของเขาเอง ใน Marvel’s The Avenger 
ช่วงท้ายเร่ืองท่ีโทน่ีต่อสู้ กับฝูงชิทอร่ีจํานวนมากพร้อมกับความช่วยเหลือจากทีม อเวนเจอร์ 
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ข้อมลูการค้าขายอาวธุทัง้หมดของสตาร์คอินดสัตรี เพ่ือให้โทน่ีทราบข้อมลูและทําลายอาวุธของ
ตนให้หมด 
 ในภาพยนตร์ Avengers: Age of Ultron หลงัจากท่ีโทน่ีทราบว่า คฑา
โลกิหายไปจากชิลด์แล้ว เป็นฝีมือของไฮดร้า โทน่ีจึงรวมพลทีมอเวนเจอร์สอีกครัง้ โดยมีอเวน
เจอร์สทาวเวอร์เป็นฐานท่ีตัง้ ทีมอเวนเจอร์สจึงไล่ถล่มฐานไฮดร้าทัว่ทุกมมุโลก ทีมอเวนเจอร์สไล่
ถลม่ฐานลพัของไฮดร้าไปเร่ือย ๆ จนได้รับแจ้งวา่ คฑาของโลกิถกูไฮดร้าเก็บไว้ในฐานลพัท่ีโซโคเวีย 
อเวนเจอร์สรีบบุกถล่มท่ีนัน่ทนัที และเม่ือโทน่ีพบคฑาโลกิ โทน่ีถกูแวนด้า แมกซิมอฟฟ์ ใช้พลงัใส ่
ทําให้เขาเห็นภาพหลอน เป็นภาพสงครามกบัสมาชิกทีมอเวนเจอร์สท่ีแพ้พ่ายล้มตายหมดยกเว้น
ตวัเขาเอง และโทน่ีก็นําคฑาโลกิไป 
 
 "สนัติในยคุเรา นกึภาพสิ" (โทน่ี สตาร์คสนทนากบับรูซ แบนเนอร์) 
 
 พอกลบัอเวนเจอร์สทาวเวอร์ โทน่ีให้จาร์วิสวิเคราะห์คฑาทนัที และจาร์
วิสก็พบปัญญาประดิษฐ์ อยู่ปลายยอดคฑา โทน่ีจึงคิดจะใช้คฑาสร้างปัญญาประดิษฐ์รักษาสนัติ
สขุของโลกในนามอลัตรอน เป้าหมายของโทน่ีคือใช้ความรู้ความสามารถท่ีเขาถนดัสร้าง AI ขึน้มา 
เค้าคิดสร้างอัลตรอนเพราะเจตนาปกป้องโลกอย่างเสร็จสรรพ เพ่ือรับมือกับศึกท่ีหนักหนาซึ่ง
อาจจะมาจากนอกโลก โทน่ีมีเป้าหมายเช่นนัน้ 
 11) การเปล่ียนแปลงของตวัละคร (Change) 
 การเปล่ียนแปลงของตวัละครโทน่ี สตาร์ค นัน้ เป็นการเปล่ียนแปลงด้าน
การพฒันาความสมัพนัธ์ต่อตวัละครต่าง ๆ และสงัคมในเร่ือง โดยในแรกเร่ิมนัน้โทน่ีนัน้ชอบท่ีจะ
อยู่คนเดียว ทํางานคนเดียว มีเพียงจาวิส ระบบ AI ท่ีโทน่ีเป็นคนเขียนโปรแกรมขึน้มาด้วยตนเอง 
เพ่ือให้ AI ตนนีช้่วยโทน่ีในการคิดและคํานวนวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ช่วยเหลือ เม่ือเร่ืองราวผ่านไปเขา
เปิดใจยอมรับคนอ่ืนๆในทีมอเวนเจอร์มากขึน้ และยอมทํางานในรูปแบบทีมเวร์ิคในท่ีสดุ  
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4.2.2.3 
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 4.2.2.4 ความเ ป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของมา ร์ เวลสตูดิ โอ  (Character’ s 
Originality) และ การคดัเลือกนกัแสดง 

 วนัท่ี Iron Man ฉายบรรดานกัวอจารณ์ภาพยนตร์คงไม่มีใครคาดคิดว่าภาพยนตร์
ซูเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวลคอมิกส์เร่ืองนีจ้ะดงัถล่มทลายอย่างในตอนนี ้ใน Iron Man ภาคแรกท่ีออก
ฉายในปี 2008 โรเบิร์ต ดาวนีย์ จเูนียร์ ได้ค่าตวัแค่ 5 แสนเหรียญ เพ่ิมขึน้เป็น 10 ล้านเหรียญใน
ภาคสอง และกวาดไปเบ็ดเสร็จจาก The Avengers และ Iron Man 3 เร่ืองละ 50 ล้านเหรียญ 
(ค่าตวับวกกบัส่วนแบ่งจากรายได้ในบ๊อกซ์ออฟฟิศ) ถ้าไม่นบัการเป็นยอดมนษุย์ ชีวิตของดาวนีย์
ในตอนนีค้งไม่ต่างอะไรกบัมหาเศรษฐีโทน่ี สตาร์ค ด้วยความท่ีมีพ่อเป็นโรเบิร์ต ดาวนีย์ ซีเนียร์ ผู้
กํากบัและนกัสร้างภาพยนตร์ ดาวนีย์เลยได้เล่นภาพยนตร์ของพ่อเร่ือง Pound ในปี 1970 ตัง้แต่
อาย ุ5 ขวบ และเร่ิมเข้าวงการอย่างเต็มตวัในยคุ 1980 โดยเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัจากภาพยนตร์ดงัอย่าง 
Back to School ของร็อดนีย์ แดนเจอร์ฟีลด์ แต่ความสําเร็จครัง้ใหญ่หลัง่ไหลมาในปี 1987 กบั
การรับบทนําในภาพยนตร์ The Pick-Up Artist ของจิม โทแบ็ก และต่อด้วยบทจเูลียน หนุ่มเสเพล
ติดยาในภาพยนตร์ Less Than Zero ท่ีทําให้เขาได้รับคําชมด้านการแสดงอย่างท่วมท้นจนนกั
วิจารณ์มกัเอ่ยถึงเขาว่าเป็น ‘นกัแสดงท่ีมีพรสวรรค์ท่ีสดุในรุ่น’ คํากล่าวนียื้นยนัได้จากภาพยนตร์ 
Chaplin ในปี 1992 ของริชาร์ด แอตเทนเบอเรอห์ ท่ีดาวนีย์รับบทเป็นชาร์ลี แชปลิน จนได้เข้าชิง
รางวลัออสการ์นกัแสดงนําชายยอดเย่ียม กราฟอาชีพนกัแสดงของเขาในตอนนัน้เหมือนจะพุ่งขึน้ 
แตก็่ไมซ่ะทีเดียว เม่ืออลั ปาชิโน คว้าออสการ์ไปจาก Scent of a Woman และภาพยนตร์ Chaplin 
ก็ไมทํ่าเงิน เช่นเดียวกบัภาพยนตร์อีกหลายเร่ืองของดาวนีย์ 
 ระหวา่งปี 1996-2001 ช่ือของโรเบิร์ต ดาวนีย์ จเูนียร์ ถกูเอ่ยถึงบนหน้าภาพยนตร์
สือพิมพ์มากท่ีสดุในชีวิตการทํางานของเขา โชคร้ายท่ีไม่ใช่เพราะผลงาน แต่เป็นเพราะเขาเดินเข้า-
ออกคุกนับครัง้ไม่ถ้วนด้วยข้อหาพัวพันกับยาเสพติดตัง้แต่โคเคน เฮโรอีน กัญชา และยากล่อม
ประสาท ดาวนีย์สารภาพว่าติดยาตัง้แต่อายุ 8 ขวบ ด้วยเหตุท่ีพ่อของเขาเสพและยงัให้ท้ายเขา 
หลงัจากช่วงเวลาหลายปีอนัแสนสาหสัท่ีดาวนีย์ใช้ชีวิตอยู่ท่ีกองถ่าย สลบักบัศาล คกุ และสถาน
บําบดัยาเสพติด ในท่ีสดุเขาก็เลิกยาได้สําเร็จ เม่ือวนัท่ีมีข่าวว่าโรเบิร์ต ดาวนีย์ จเูนียร์ นกัแสดงท่ีมี
ประวตัิเส่ือมเสียจะมารับบทซูเปอร์ฮีโร่ไอรอนแมน หลายคนพร้อมใจกนัส่ายหน้าไม่เห็นด้วย “โร
เบิร์ตบอกวา่ถึงทกุคนคดัค้าน แต่ผมก็จะเล่น” จอน แฟฟโรว์ ผู้ กํากบั Iron Man สองภาคแรกกล่าว 
“และก็ถงึวนัท่ีโรเบิร์ตต้องมาทําสกรีนเทสต์ ทนัทีท่ีกล้องเร่ิมถา่ยก็หมดข้อสงสยั คงไม่มีใครกล้าพดู
ว่าเขาไม่ใช่ไอรอนแมนอีกต่อไปแล้ว” ดาวนีย์กลบัขึน้แท่นซูเปอร์สตาร์อีกครัง้หลงัจาก Iron Man 
ภาคแรกกวาดเงินไปกว่า 585 ล้านเหรียญทัว่โลก ตามด้วยภาคสองท่ีทําเงินไป 623 ล้านเหรียญ 
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"ข้าอยากเป็นคนดีมากกวา่ราชาผู้ ย่ิงใหญ่" ―ธอร์ 
 

ธอร์ โอดินสนัเจ้าชายแห่งแอสการ์ดและสมาชิกทีมอเวนเจอร์ส สมยัพึง่ได้รับตําแหน่งเป็น
เจ้าชาย การกระทําของเขานัน้เย้อหย่ิง และขาดความรับผิดชอบ ส่งผลร้ายแก่แอสการ์ด เป็นเหตุ
ให้โอดินบิดาลงโทษ ทําให้ธอร์สูญเสียพลังแห่งเทพ และส่งเขาไปยังโลกมนุษย์ บนโลกธอร์ได้
เรียนรู้ถึงความเมตตา การเสียลสะเพ่ือส่วนรวม โอดินเห็นเช่นจงึมอบพลงัให้กบัธอร์อีกครัง้ 

น่าจะเป็นเพราะความเป็นวีรบุรุษ หรือฮีโร่ท่ีโดดเด่นของธอร์น่ีเองค่ะ ท่ีทําให้มาร์เวล 
ผู้ผลิตภาพยนตร์สือการ์ตนู และภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ดึงตํานานของธอร์มาสร้างใหม่ ให้คนได้
รู้จักวีรกรรมของธอร์มากขึน้ ทัง้ในรูปแบบการ์ตูน และล่าสุดคือภาพยนตร์อย่างท่ีได้บอกเอาไว้
ตอนต้น และจะว่าไป มาร์เวลก็มีความคิดสร้างสรรค์น่าด ูด้วยการจับเอาลกัษณะเด่นของธอร์มา
ต่อเติม นัน่คือ ความใจร้อนของธอร์ ทําให้เทพบิดรโอดินพิโรธหนกั จนขบัไล่พระโอรสให้ลงมาอยู่
ในโลกมนษุย์ แต่แทนท่ีจะได้อยูก่นัดี ๆ เหล่าศตัรูของพระองค์จากดินแดนอสัการ์ดดนัตามออกมา
ด้วย ธอร์ก็เลยต้องใช้ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่จัดการกับเหล่าร้ายตามแนวคิดแบบอเมริกัน อันเป็น
สังคมท่ีชอบซูเปอร์ฮีโร่ อย่างท่ีเราเห็นได้กันมามากแล้วว่า มาร์เวลเองก็สร้างสรรค์ซูเปอร์ฮีโร่
ออกมาคนแล้วคนเลา่ และได้รับความนิยมไปทัว่โลก 
 4.2.3.1 ลกัษณะตวัละคร (Character’s Archetype) 
 ธอร์ โอดินสนัเจ้าชายแห่งแอสการ์ด ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ 
Avengers: Age of Ultron ซึ่งตัวละครธอร์ในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลักษณะของ Hero 
Archetype และ Fool Archetype ในคนๆเดียว ซึง่มีคาแรคเตอร์ท่ีกล้าหาญ ต่อสู้กบัสิ่งเลวร้าย อีก
ทัง้ยงัตวัละครท่ีมีความสบัสนทัง้ในตวัเองและเหตกุารณ์ต่าง ๆ เป็นตวัสร้างสถานการณ์ลําบาก
ให้กบัตวัละครอ่ืน ๆ โดยไมต่ัง้ใจ รวมไปถึงสร้างความตลกขบขนัให้กบัเร่ืองราวเน่ือจากธอร์เป็นตวั
ละครท่ีมาจากดาวดวงอ่ืน บริบททางสงัคมจึงเป็นในลกัษณะย้อนยคุ เพราะฉนัน้การท่ีมาเจอกบั
คนอื่น ๆ ในกลุม่อเวนเจอร์ธอร์จงึดตูา่งตา่งและชวนให้ขบขนัอยูบ่างที 
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 3) ลกัษณะนิสยั (Personality) 
 ธอร์ มีลักษณะกระตือรือร้น มีพลัง (The Energizer) และ ลักษณะ
เคล่ือนไหว (The Mover) เป็นคนประเภทระตือรือร้น มีความมัน่ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีก
ทัง้เป็นคนประเภทคิดไว ทําไวบางครัง้ทําอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และชอบความท้าทาย นิสยัใจร้อน 
วู่วาม บุ่มบ่าม มทุะล ุทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลงัเท่าไหร่ ดเุดือดเลือดพล่าน ไม่ค่อยยอมฟังท่ี
คนอื่นเขาพดู หย่ิงในศกัดิ์ศรีของตนเองแต่ก็ยงัรักเพ่ือน รักพวกพ้องมาก ๆ เห็นคนอ่ืนสําคญักว่า
ตวัเอง บางทีก็ถกูหลอกง่ายไป 
 4) ภมิูหลงัทางสงัคม (Social Background) 
 ในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers: Age of Ultron ซึง่
ตวัละครธอร์ในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้ได้ให้ท่ีมาของตวัละครไว้อย่างชดัเจน ซึง่ตวัละครธอร์นัน้
มีภาพยนตร์แยกของเขาเอง คือภาพยนตร์เร่ือง Thor ซึง่ตวัละครนีมี้ท่ีมาจากเทพเจ้าสายฟ้าบตุร
แห่งโอดินผู้ปกครองเหลา่เทพเจ้าเเห่งดินเเดนแอสการ์ด เขาเติบโตมาพร้อมกบัพ่ีน้องบญุธรรมโลกิ 
และได้รับมอบค้อนแห่งเทพสายฟ้าจากบิดาของเขา ในช่วงวยัหนุ่มเขาเป็นเทพท่ีเจ้าอารมณ์ ใจ
ร้อน หวัรุนแรง และกระหายชยัชนะ ความรุนแรงในตวัเขาปรากฎให้เห็นเด่นชดัในสงครามระหว่าง
เทพแห่งแอสการ์ดกบั เหล่ายกัษ์นํา้แข็งโอดินเห็นว่าควรให้ธอร์เรียนรู้ความดีงามและความเมตตา 
จึงได้จดัการส่งทอร์ลงมาบนโลกมนษุย์ และลบความทรงจําของเขาในร่างของ Dr. Donald Blake 
นายแพทย์ผู้ มีขาพิการ ในร่างของเบลคเขาได้เรียนรู้ถึงความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ การช่วยเหลือ
คนป่วย และเรียนรู้ความเศร้าท่ีเกิดจากความตายของผู้คน เม่ือโอดินเห็นวา่บตุรชายของเขาเรียนรู้
ในสิ่งท่ีเขาต้องการแล้ว จึงบนัดาลให้เบลคประสบเหตุให้ต้องไปติดอยู่ในถํา้เเห่งหนึ่งในนอร์เวย์ 
เขาได้พบไม้เท้า ซึง่เม่ือเขากระแทกไม้เท้าลงพืน้ เขาได้กลบักลายสู่ร่างแห่งเทพสายฟ้า ซึง่แท้ท่ีจริง
แล้วไม้เท้านัน้คือเป็นค้อนอาวธุของธอร์ท่ีโอดินสง่มายงัโลกมนษุย์นัน้เอง 
 5) มมุมองหรือความเช่ือของตวัละคร (Character’s Point of View) 
 ธอร์ ในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers: Age of 
Ultron มีมมุมองความเช่ือท่ีเหมือนกนั โดยตวัละครธอร์นัน้มีภมิูหลงัทางสงัคมจากการท่ีโดนส่งตวั
มาโลกมนุษย์เพ่ือเรียนรู้ความเมตตาต่อคนอ่ืน ทําให้ตวัละครนีถ้ึงแม้ว่าเขาจะมาจากดาวดวงอ่ืน
แต่เคยได้ใช้เวลาอยู่กบัโลกนีม้าเลยเกิดความผูกพนัขึน้ จึงเป็นเหตผุลว่าเขาต้องการปกป้องผู้คน
และเมืองท่ีเขารักจากอะไรก็ตามท่ีหวงัจะทําลายโลกมนษุย์ใบนี ้และในอีกมมุมองของตวัละครธอร์
อีกอยา่งนัน้เขามองโลกิเป็นน้องชายแท้ ๆ ของเขา เขาจึงต้องการเกลีย้กล่อมโลกิให้กลบัแอสการ์ด
เพ่ือท่ีจะได้ปกป้องโลกมนษุย์และน้องชายบญุธรรมเขาเอง 
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 6) ทศันคติของตวัละคร (Character's Attitude) 
 เช่นเดียวกับมุมมองและความเช่ือของตัวละคร ตัวละครธอร์นัน้เป็นคน
จิตใจดี มีนํา้ใจ ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตวัเสมอ ไม่คิด
ทําร้ายใครจะเห็นได้จากท่ีน้องชายบุญธรรมอย่างโลกิจะคิดร้ายกับเขาก็ตาม ซึ่งความจิตใจดี
ของธอร์นีบ้างครัง้ทําให้ดเูหมือนโดนหลอกอยูง่่าย ๆ 
 7) อาชีพ (Occupation) 
 ธอร์คือบุตรแห่งโอดิน เทพเจ้าสายฟ้าผู้ปกครองแอสการ์ด ธอร์ได้ทําผิด
โทษฐานเข้าไปโจมตียกัษ์นํา้แข็ง โอดินจึงลงโทษธอร์ให้ตกลงไปอาศยัอยู่ในโลกในนามของหมอ
พิการโดนัลด์ เบลค เพ่ือสั่งสอนให้ธอร์มีความเมตตา เม่ือธอร์เกิดความเมตตาท่ีต้องรักษาผู้
เจ็บป่วย เม่ือโอดินเห็นจึงเนรมิตไม้เท้าไว้ท่ีภเูขาแห่งหนึ่ง ดร.เบลคได้ไปเจอไม้เท้าอนัหนึ่งเม่ือเค้า
เคาะเค้าก็กลายร่างเป็นธอร์ เทพเจ้าสายฟ้าและความทรงจําทัง้หมดก็ได้กลบัมา เขาจึงได้เดินทาง
ไปมาระหว่างโลกและแอสการ์ด 
 8) สถานภาพ (Marital Status) 
Thor ทายาทเทพเจ้าซึง่เป็นนกัรบผู้แกร่งกล้าแต่หย่ิงทะนง ผู้ซึง่การกระทําไร้การยัง้คิดของเขา ได้
จดุเพลิงสงครามโบราณให้ลกุโชนขึน้มา อีกครัง้ ธอร์ถกู โอดิน (แอนโธนี ฮ็อปกินส์) เทพบิดาของ
เขาขบัไล่ลงมาสู่โลกมนษุย์ และจําต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางมวลมนษุย์ จึงได้พบกบั เจน ฟอสเตอร์ 
(นาตาลี พอร์ตแมน) นักวิทยาศาสตร์สาวสวย ได้กลายเป็นรักแรกของเขา ระหว่างท่ีอยู่บนโลก
มนษุย์นีเ้องท่ีธอร์ได้เรียนรู้ว่า การเป็นวีรบรุุษท่ีแท้จริงนัน้เป็นเช่นไร  
 9) ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) 
 ทีมอเวนเจอร์นัน้มีความต้องการแตกต่างกันไปในรายละเอียด  ใน
ภาพยนตร์ทัง้สองเร่ือง Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron นัน้มีจดุร่วมใน
การปกป้องโลก และขจดัสิ่งชัว่ร้ายต่าง ๆ ในหมดไป แต่ตวัละครธอร์นัน้ความต้องการของเขาคือ
ปกป้องโลกมนษุย์ท่ีเขารักและผกูพนัธ์ อีกทัง้ยงัต้องการให้โลกิเปล่ียนความตัง้ใจและกลบัแอสการ์
ไปกบัเขา 
 10) ความขดัแย้ง (Conflict)  
 การสร้างเร่ืองราวในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers: 
Age of Ultron ซึง่ตวัละครธอร์ ในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้ มีความขดัแย้งกบัตวัร้ายท่ีมีเจตนาไม่
ดีกบัโลกมนุษย์ ได้แก่ โลกิ และอลัตรอน แต่ในความขดัแย้งระหว่างเขากบัโลกินัน้ ไม่ได้มีเจตนา
ร้ายท่ีหมายถงึชีวิตเพราะถงึยงัไงโลกิก็เป็นน้องชายบญุธรรมเขาอยูน่ัน้เอง 
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 11) การบรรลเุป้าหมายของตวัละคร (Dramatic Action) 
 ตวัละครธอร์นัน้ในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger ตอนต้นเร่ืองเขา
ตัง้ใจจะใช้แผนการของเขาเองในการจบัตวัโลกิกลบัแอสการ์ด ธอร์พาโลกิมาเกลีย้กล่อมท่ีหน้าผา
ในป่า ยงัไม่ทนัท่ีจะพดูอะไรกนัมาก โทน่ีก็เข้ามาซดักบัธอร์ และบอกว่าโลกิคืออาชญากร ต้องจบั
ตวักลบัไปให้ชิลด์ ธอร์จะมาชิงตวัไปแบบนีไ้มไ่ด้ ขณะท่ีโทน่ีและธอร์กําลงัสู้กนัอยูน่ัน้ สตีฟก็โผลม่า
อีกคน และทัง้สามคนก็สงบศกึกนัเม่ือรู้วา่อยูฝ่่ายเดียวกนั ธอร์จึงยอมร่มมือกบัทีมอเวนเจอร์ก่อนท่ี
ทัง้หมดจะจบัโลกิกลบัไปท่ีเฮลแิคเออร์ 
 ในภาพยนตร์ Avengers : Age of Ultron นัน้ธอร์ไว้ใจชิลด์ให้เก็บคฑา
โลกิไว้ แต่คฑาได้หายไปจึงต้องร่วมมือกบัทีมอเวนเจอร์ภายใต้การกํากบัของหน่วยชีลล์เพ่ือจะนํา
จะนําคฑาโลกิกลบัแอสการ์ด แต่สตีฟอยากรู้ว่า คฑานีมี้ความพเิศษอย่างไร จึงควบคมุจิตใจคนได้ 
โทน่ีจงึใช้จงัหวะนีข้อธอร์วจิยัคฑาสามในคืนท่ีมีงานเลีย้ง ขณะทกุคนในทีมอเวนเจอร์สพยายามยก
โยเนียร์ของธอร์ อลัตรอนก็ถือกําเนิดขึน้ และเข้าทําร้ายทุกคนในทีม ก่อนท่ีจะชิงคฑาแล้วหนีไป 
ธอร์บินตามไปก็ไม่ทัน ธอร์จึงโมโหโทน่ีมาก ท่ีแอบสร้างอลัตรอนขึน้มา แต่โทน่ีก็บอกว่า เค้ายัง
ไมไ่ด้สร้างด้วยซํา้ แคอ่ินเตอเฟซเท่านัน้ แตอ่ลัตรอนสงัเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์ขึน้มาได้ด้วยตวัเอง 
ในเหตกุารณ์ท่ีธอร์โดนวานด้าหลอนประสาท ธอร์ก็เห็น HEL และฮมัดาลล์ รวมถึงเห็นวิชัน่และ
อินฟินิตีส้โตนสี่ชนิด ธอร์จงึไปหาดร.เซลวคิ เพ่ือให้พาไปท่ีวารีนิมิต สถานท่ีศกัสทิธ์ิของเทพเจ้าแห่ง
นอร์ส เพราะธอร์ต้องการให้วิญญาณแห่งวารีเปิดเผยข้อมลูท่ีธอร์เห็นว่ามนัคืออะไรเม่ือธอร์ได้รับ
ข้อมมูลอันมหาศาลจากวิญญาณแห่งวารี ธอร์จึงรู้ว่า นอกจากแทซเซอและอีเธอร์ท่ีเป็นอินฟิ
นิตีส้โตนแล้ว ก็ยงัมีออร์ปแห่งโมแร็คและคฑาโลกิด้วย ท่ีซ่อนอินฟินิตีส้โตนไว้ภายใน ซึ่งอญัมณีท่ี
อยู่ในคฑาโลกิคือมายด์สโตน และตอนนีม้นัอยู่บนหน้าผากวิชัน่ และวิชัน่ก็คือผู้ นําความหวงัมาสู่
มวลมนุษยชาติ ธอร์จึงรีบกลบัมาท่ีตึกอเวนเจอร์ส และช่วยชาร์ทพลงัให้วิชัน่ให้มีชีวิตขึน้มา และ
วิชั่นก็ยกฆ้อนโยเนียร์ของธอร์ได้ ซึ่งทําให้ทุกคนในทีมอเวนเจอร์สอึง้กันเลยทีเดียว เม่ือเสร็จศึก
กบัอลัตรอน ธอร์จึงขอตวัเพ่ือน ๆ ในทีมกลบัแอสการ์ด เพราะธอร์รู้ว่า การท่ีอินฟินิตีส้โตน ขมุพลงั
แห่งจกัรวาลนัน้ปรากฎขึน้ถึงสี่ชนิดในเวลาใกล้ ๆ กนัอยา่งนี ้ต้องมีผู้อยู่เบือ้งหลงัแน่นอน ซึง่ธอร์
อยูโ่ลกมนษุย์คงไมรู้่ ธอร์จงึออกจากอเวนเจอร์ชัว่คราว และกลบัแอสการ์ด 
 4.2.3.3 การเปล่ียนแปลงของตวัละคร (Change) 
 การเปล่ียนแปลงของตัวละครธอร์นัน้ เป็นการเปล่ียนแปลงด้านการพัฒนา
ความสมัพนัธ์ต่อตวัละครต่าง ๆ และสงัคมในเร่ืองและเร่ืองนิสยัใจรอนบุ่มบ่าม ทําอะไรไม่ชอบคิด 
โดยในแรกเร่ิมนัน้ธอร์นัน้ชอบท่ีจะอยู่คนเดียว ทํางานคนเดียว เม่ือเร่ืองราวผ่านไปเขาเปิดใจ
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เสยคางไปเต็ม ๆ ก็ยงัสร้างความเสียหายได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ความทนทานของเขาขึน้อยู่กบั
ความโกรธด้วย ไอรอนแมนเคยใช้จงัหวะท่ีฮลัค์กําลงัสงบสติอารมณ์ ต่อยฮลัค์จนหมดสติ 
 มีความว่องไวเหนือมนษุย์ ถึงแม้จะมีขนาดตวัท่ีใหญ่ แต่เขาเคล่ือนไหวได้
รวดเร็วกว่าศตัรูท่ีมีขนาดตวัเล็กกว่าเขาเสียอีก แต่เขาก็พลาดท่าให้กบัศตรูท่ีมีการตอบสนองและ
ความคล่องตวัเป็นครัง้คราว การรักษาตวัของฮลัค์นัน้รวดเร็วมาก ถึงแม้จะโดนพวกชิทอร่ีจํานวน
มหาศาลรุมยิง แต่บาดแผลของเขาก็หายภายในเวลาสัน้ ๆ หรือในร่างของแบนเนอร์เอง ในตอนท่ี
เขายิงกระสนุกรอกปากตวัเอง สง่ผลให้แปลงร่างเป็นฮลัค์อยา่งรวดเร็วและถยุกระสนุออกมา 
ลกัษณะนิสยั (Personality) 
 ดร. บรูซ แบนเนอร์ นัน้เป็นคนประเภทรักษากฎเกณฑ์ เก็บตวั เป็นตวัของ
ตวัเองสงู ส่วนใหญ่จะมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ในทางกลบักันในร่างของฮัลค์นัน้ ฮัลค์ 
เป็นคนประเภทระตือรือร้น อีกทัง้เป็นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ทําอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และ
ชอบความท้าทาย นิสยัใจร้อน วูว่าม บุม่บา่ม มทุะล ุทําอะไรไมค่่อยคิดหน้าคิดหลงัเท่าไหร่ ดเุดือด
เลือดพล่าน ฮัลค์เป็นคนอารณ์ปรวนแปร เขาคาดเดาไม่ได้ เป็นคนท่ีต่างออกไป มีอารมณ์ขัน มี
ความสามารถในการสื่อสาร แต่เขาก็โกรธง่ายและอันตรายอย่างเหลือเช่ือด้วย เหมือนสตัว์ป่า 
ความโกรธขึน้ของเขาให้ความรู้สึกว่าเป็นของจริงและปฏิกิริยาของเขาท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ ก็มีความ
เป็นมนษุย์ อีกทัง้ยงัรักเพ่ือน รักพวกพ้องมาก ๆ 
 3) ภมิูหลงัทางสงัคม (Social Background) 
 แบนเนอร์ถกูกองทพัสหรัฐคดัเลือกให้ไปทดลองเพ่ือสร้างซูเปอร์โซลเดอร์
เซร่ัมชนิดเดียวกับของกัปตันอเมริกาขึน้มาใหม่ภายใต้การดูแลของนายพลรอสส์ พ่อของเบ็ตตี ้
แบนเนอร์เช่ือวา่รังสีแกมมาเป็นกญุแจไขความลบัของการทดลองนี ้แบนเนอร์ตดัสินใจทดสอบรังสี
กับตัวเอง แต่ผลมันไม่ได้ออกมาดีอย่างท่ีคิด ด้วยปริมาณของรังสีแกมมาจํานวนมาก ส่งผลให้
แบนเนอร์กลายร่างเป็นสตัว์ประหลาดแห่งโทสะหรือฮัลค์ เขากลายเป็นฮัลค์แค่ชั่วคราวก่อนจะ
กลบัร่างเดิม ถ้ามีอารมณ์โกรธรุนแรง แบนเนอร์จะกลายร่างเป็นฮลัค์อีกเร่ือย ๆ เม่ือมหตัภยัท่ีกําลงั
จะเกิดขึน้บนโลก  ต้องการความเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ของดร .แบนเนอร์  นิค  ฟิว ร่ี 
ผู้อํานวยการหน่วย S.H.I.E.L.D. จึงชวนเขามาร่วมทีม โดยรู้ดีว่าเดอะ ฮลัค์, พลงัอนัน่าอศัจรรย์
ของดร.แบนเนอร์จะเป็นผลดีตอ่ทีมอเวนเจอร์ส  
 4) มมุมองหรือความเช่ือของตวัละคร (Character’s Point of View) 
 ตัวละคร ดร.บรูซ แบนเนอร์ หรือฮัลค์ นัน้มุมมองหรือความเช่ือของตัว
ละคร คือเขาไมต้่องการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คน เขาไม่ต้องการทําให้ใครบาดเจ็บ ท่ีสําคญัเขา
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ไมอ่ยากให้ใครอาจจะต้องมาเสียชีวิตเพราะเขา บรูซเคยถงึขนาดตดัสินใจฆ่าตวัตายโดยการจะเอา
ปืนยิงกรอกปากตวัเอง แต่อีกร่างนึงของเขาท่ีเป็นฮล์ัคก็คายลกูกระสนุออกมาจากปาก การฆ่าตวั
ตายของเขาจึงไมสํ่าเร็จ  
 5) ทศันคติของตวัละคร (Character's Attitude) 
 หลังจากประสบอุบัติเหตุในการทดลองรังสีแกมม่า ดร.บรูซ แบนเนอร์ 
นักวิทยาศาสตร์ผู้ อ่อนโยน (มาร์ค รัฟฟาโร่) ก็พบว่าร่างกายของเขามีอาการแปลกประหลาด
เกิดขึน้ เม่ือเวลาท่ีเขาโกรธหรือถกูยัว่โมโห เขาจะกลายร่างเป็นอสรูกายยกัษ์ตวัสีเขียวท่ีไม่สามารถ
ควบคมุได้ ในนาม เดอะ ฮัลค์ เช่นเดียวกนักบัมมุมองหรือความเช่ือของตวัละคร เพ่ือป้องกนัการ
สญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้จากนํา้มือเดอะ ฮลัค์ ดร.แบนเนอร์ เลือกท่ีจะใช้ชีวิตอยูใ่นสถานท่ีห่างไกลและ
เงียบสงบ เพ่ือทํางานรักษาคนป่วยและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในขณะท่ีต้องคอยหลีกเลี่ยงกลุ่มคนท่ี
หวงัจะใช้ประโยชน์จากการกลายร่างเป็นอสรูกายยกัษ์ของเขา  
 6) อาชีพ (Occupation) 
 บรูซเป็นนกัวิทยาศศาสตร์อจัฉริยะ เขาเช่ียวชาญด้านไบโอเคมี, นิวเคลียร์
ฟิสิกส์ และท่ีถนัดท่ีสุดคือรังสีแกมมา โทน่ี สตาร์คยกย่องในความฉลาดของบรูซ ในตอนท่ีทัง้คู่
โปรแกรมวิชัน่ โทน่ีถึงกบับอกว่า บรูซเช่ียวชาญด้านไบโอออร์แกนิคอย่างมาก นอกจากนีบ้รูซยงัมี
ความรู้านวศิวะ และคอมพิวเตอร์ด้วย 
 7) สถานภาพ (Marital Status) 
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 9) ความขดัแย้ง (Conflict)  
 เร่ืองราวในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers: Age of 
Ultron ซึ่งตวัละครฮลัค์ ในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้มีความขดัแย้งหลกัๆคือ ความขดัแย้งกบัตวั
ร้ายท่ีมีเจตนาไม่ดีกบัโลกมนุษย์ ได้แก่ โลกิ (Marvel’s The Avenger) และอลัตรอน (Avengers: 
Age of Ultron) ความขดัแย้งนีเ้กิดจากตวัละครทัง้สองนัน้ต้องการทําลายโลกใบนี ้ต่างกันแค่
วิธีการ จงึทําให้ตวัละครฮลัค์ท่ีมีลกัษณะของ Hero Archetype ของตวัละครถกูมองวา่เป็นตวัแทน
ของโลกใบนี ้ในการต่อสู้ เพ่ือปกป้องสนัติภาพจากตวัละครร้ายท่ีมุ่งหวงัจะทําลายสนัติภาพด้วย
การทําลายล้างโลกใบนี ้เช่นเดียวกบัตวัละครอ่ืน ๆ ในกลุ่มอเวนเจอร์ ในส่วนของอีกลกัษณะหนึ่ง
คือ Shadow Archetype ท่ีทําให้ฮลัค์แตกตา่งออกมาเพราะเขาเหมือนดาบสองคมเพราะเม่ือไหร่ก็
ตามเม่ือเวลาท่ีเขาโกรธหรือถกูยัว่โมโห เขาจะกลายร่างเป็นอสูรกายยักษ์ตวัสีเขียวท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้  ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลยงัคงบอกเล่าเก่ียวกับเร่ืองจิตใจของยอดมนุษย์
นัน่เอง แม้จะมีพลงัและความสามารถพิเศษอนัตระการตา แต่เนือ้แท้แล้ว อเวนเจอร์ทกุคนต่างก็มี
พืน้ฐานมาจากมนุษย์ท่ีคิดได้และเจ็บเป็น จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก หากพวกเขาจะมีเหตผุลส่วนตวัใน
การตดัสินใจทําอะไรบางอยา่งท่ีพวกเขาคิดวา่ถกู แม้มนัจะต้องไปขดัแย้งกบัคนอ่ืน ๆ ก็ตามที 
 10) การบรรลเุป้าหมายของตวัละคร (Dramatic Action) 
 ตวัละดร.บรูซ แบนเนอร์ หรือฮัลค์ นัน้ มีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกัน ในร่าง
ของ ดร.บรูซ แบนเนอร์ นัน้ เค้ามกัใช้สมองในการแก้ปัญหา ในภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger 
นัน้ ดร.บรูซ แบนเนอร์ นัน้มีเป้าหมายในการขดัขวางการทําลายล้างโลกจากทัง้โลกิ และอนัตรอน 
เขามีเป้าหมายท่ีจะใช้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเขาเช่ียวชาญแกะรอยแทซเซอแร็คท่ี
หายไปเพราะโลกิมาช่วงชิงไปจากชิลด์ ซึ่งแทซเซอแร็คนัน้ปล่อยรังสีแกมม่าอ่อน ๆ ออกมา
ตลอดเวลา ในโลกนีมี้เพียงผู้ เดียวท่ีเช่ียวชาญรังสีแกมม่าท่ีสดุ นัน่คือ ดร.บรูซ แบนเนอร์ แต่เม่ือ
เวลาท่ีเขาโมโหและกลายร่างเป็นฮลัค์เขาใช้พละกําลงัอนัมหาศาลของเขาจดัการอดัทพัชิทอร่ีให้
แหลก ฮล์ัคตามอดัชิทอร่ี จนกระทัง่ฮล์ัคเห็นโลกิ ฮล์ัคจงึโจมตีโลกิจนหมดสภาพไป  
 ในภาพยนตร์ Avengers : Age of Ultron นัน้ ดร.บรูซ แบนเนอร์ หรือฮลัค์ 
เกิดคลุ้มคลัง่กลายเป็นฮล์ัค และถล่มเมืองหลวงประเทศอาฟริกาใต้คือเมืองโยฮนัเนสเบิร์กจนย่อย
ยบั กระทัง่ส่ือเร่ิมรายงานขา่ว ทีมอเวนเจอร์ก็บกุโซโคเวียอีกครัง้ บรูซไปช่วยแนท และแนทก็ผลกับ
รูซตกหน้าผา เพ่ือให้บรูซแปลงร่างเป็นฮล์ัคไปช่วยเพ่ือน ๆ ในทีมสู้กบัอลัตรอน เหตกุารณ์ในครัง้
นัน้นานาประเทศตา่งก็ออกมาเรียกร้องให้พวกเขารับผิดชอบต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ในแต่ละภมิูภาค ทําให้
มีนโยบายสร้างระบบการจดัระเบียบกองกําลงัซูเปอร์ฮีโร่ขึน้มาเพ่ือให้การกระทําของพวกเขาอยู่ใน
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  ในด้านรูปลักษณ์ของฮัลค์นัน้ ถูกออกแบบให้มีพละกําลังท่ีไม่มีท่ีสิน้สุด ฮัลค์มี
พละกําลังเร่ิมต้นในการยกส่ิงของอยู่ท่ี 100 ตัน และเพิ่มขึน้เร่ือยๆตามความโกรธ สีของผิว
ภาพยนตร์คือสีเขียว ให้ความรู้สึกถึงการเติบโต ความอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี และความ
ทนทาน ซึ่งจดุเด่นตวัละครคือในเวลาปกติเป็นดร.แบนเนอร์ แต่พอโกรธมาก ๆ ก็จะกลายร่างเป็น
อสรุกายฮลัค์ เนือ้เร่ืองกล่าวถึงนกัฟิสิกส์ช่ือ ดร. บรูซ แบนเนอร์ ท่ีประสบอบุติัเหตจุากการทดลอง
จนถกูรังสีแกมมา และเกิดความผิดปกติกบัร่างกาย กลายร่างเป็นมนุษย์ตัวสีเขียวท่ีมีพละกําลงั
มหาศาล แต่ไมส่ามารถควบคมุตวัเองได้ 
 4.2.4.4 ความ เ ป็น เอกลักษณ์ส่ วนตัวของมา ร์ เ วลสตู ดิ โอ  (Character’ s 

Originality) และการคดัเลือกนกัแสดง 
 ในส่วนของความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของมาร์เวลสตูดิโอ และการคัดเลือก
นักแสดงนัน้ มาร์ค รัฟฟาโล คือหนึ่งในนักแสดงชายยอดนิยมคนหนึ่งของวงการฮอลลีวู้ด เขา
เร่ิมต้นอาชีพในวงการละคร และได้รับรางวลั Lucille Award สาขานกัแสดงชายยอดเย่ียมจาก
เร่ือง This is Our Youth ขณะท่ีในวงการภาพยนตร์นัน้ รัฟฟาโล ่โด่งดงัจาก You Can Count on 
Me ในปี 2000 ซึ่งทําให้ได้รับรางวลันกัแสดงนําชายยอดเย่ียมจากเทศกาลภาพยนตร์มอน ทรีอลั 
และรางวลัดาวรุ่งยอดเย่ียมจากสมาคมนกัวิจารณ์ภาพยนตร์แห่ง ลอส แองเจลิส เขาขึน้ช่ือว่าเป็น
นกัแสดงท่ีเข้าถึงบทบาทได้ในภาพยนตร์ทกุแนว ถึงกระนัน้ เขาเคยให้สมัภาษณ์ว่ารู้สึกหวัน่ใจกบั
การก้าวสู่ขอบเขตการแสดงใหม่ แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธถึงความต่ืนเต้นและความกระตือรือร้น 
ท่ีมีต่อโปรเจกต์ "The Avengers" ได้ โดยกลา่ววา่  

 
"ผมได้เห็นมาร์เวลทํากบั Iron Man และกบั โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ท่ีเป็นนกัแสดงท่ี
เก่งกาจอยา่งมาก ผมเห็นส่ิงท่ีโรเบิร์ตทํากบับทของเขา เขาได้ปรับโฉมหน้าของภาพยนตร์
แนวนีอี้กครัง้ และมนัทําให้ผมก็รู้สกึเหมือนว่า ผมก็สามารถเข้ากบัโลกใบนัน้ได้ด้วยสไตล์
การแสดงของผมเหมือนกนั” (Mark Ruffalo, 2014) 
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 3) ลกัษณะนิสยั (Personality) 
 ความร้ายของโลกิมีพืน้ฐานจาก ‘ปกรณัมนอร์ส’ ตัวเขามีลักษณะเป็น
เทพเจ้าแห่งการโกหกหลอกลวง เช่ียวชาญเร่ืองเล่ห์กล ตรงข้ามกบั ‘ธอร์’ ท่ีมีลกัษณะเป็นวีรบุรุษ
นกัรบ บ้าพลงั ตรงไปตรงมา ทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลงั ขณะท่ีโลกิจะน่ิงเงียบ ใช้คําพดูในการ
หว่านล้อม ดูลึกลบัเสียจนไม่รู้ว่าวางแผนอะไรอยู่กันแน่ ประเด็นสําคัญท่ีทําให้โลกิกลายเป็นตวั
ร้ายคือ ความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัพ่ีชายและพ่อ โลกิต้องการให้ ‘โอดิน’ ผู้ เป็นพอ่เห็นคณุค่าของ
ตวัเขา เพราะในสายตาโลกิ พอ่สนใจและภมิูใจแต่ธอร์เท่านัน้ โลกิจึงรู้สกึต้อยต่ํา คิดวา่ตนเองด้อย
กวา่พ่ีชายมาเสมอ 
 4) ภมิูหลงัทางสงัคม (Social Background) 
 ‘โลกิ’ บุตรแห่งลุยว่ี เทพแห่งการหลอกลวงและการโกหก (God of 
Mischief) เขาเป็นน้องบุญธรรมของ ‘ธอร์’ เทพเจ้าแห่งสายฟ้าจากตํานานเทพนิยายนอร์สท่ีถูก 
Marvel Comics จบัมายําเป็นการ์ตนูซูเปอร์ฮีโร่ในซีรีส์ Thor เม่ือมหาสงครามระหว่างเหล่าเทพ
แห่งแอสการ์ดกบัยกัษ์นํา้แข็งแห่งโยทันไฮม์อุบตัิขึน้ 'บอร์' ราชาแห่งแอสการ์ด ได้กรีฑาทพัเข้า
กวาดล้างเหล่ายักษ์นํา้แข็งถึงโยทันไฮม์ แต่ระหว่างท่ีรบกันอยู่นัน้ บอร์ถูกแช่แข็งและสาปให้
กลายเป็นหิมะจนหายตวัไป 'โอดิน' บตุรของบอร์ จึงได้ขึน้มาเป็นราชาผู้ นําทพัแอสการ์ดเข้ากวาด
ล้างเหล่ายกัษ์นํา้แข็งรวมถึงสงัหาร ‘ลยุว่ี’ ผู้ เป็นราชาลงได้ หลงัสงครามสงบลง โอดินได้สํารวจโย
ทนัไฮม์และเขาก็พบกบัเด็กชายเผ่ายกัษ์นํา้แข็งคนหนึ่งท่ีมีรูปลกัษณ์ผิดแปลกไปจากยกัษ์นํา้แข็ง
ทัว่ไปท่ีมีผิวสีนํา้เงินและร่างสงูใหญ่ เด็กคนนีมี้ร่างกายเท่ากบัชาวแอสการ์ด ผิวกายก็ไม่ใช่สีนํา้เงิน 
โอดินจึงเก็บมาเลีย้งเป็นบุตรบุญธรรมและตัง้ช่ือให้ว่า ‘โลกิ’ แต่เน่ืองจากโอดินมี ‘ธอร์’ เป็น
บตุรชายอยู่แล้ว โลกิจึงเหมือนตกอยู่ภายใต้เงาของธอร์เสมอมา เพราะธอร์ทัง้แข็งแกร่ง สง่างาม 
น่าเกรงขาม ต่างจากโลกิท่ีตวัเล็ก ร่างกายอ้อนแอ้น อ่อนแอ โลกิจงึอิจฉาธอร์ และเจ็บปวดอย่างย่ิง
ท่ีตัวเองเป็นเพียงทายาทลําดับสอง โลกิเลยไม่อยู่น่ิง คอยหาเร่ืองก่อกวนธอร์และป่วนเหล่าฮีโร่
เสมอ 
 5) มมุมองหรือความเช่ือของตวัละคร (Character’s Point of View) 
 บทบาทของโลกิใน Marvel’s The Avengers นัน้นอกจากต้องการจะ
เอาชนะโลกิแล้ว เขายังเข้ามาคุกคามโลกด้วยความเช่ือว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้วต้องการ
ผู้ปกครอง 
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แรกเป็นละครที่ออกฉายทางทีวีเร่ือง The Life and Adventures of Nicholas Nickleby ซึ่ง
ออกอากาศในปี ค.ศ. 2001 หลงัจากนัน้เขาก็เล่นละครทางทีวีอีกหลายต่อหลายเร่ือง จนกระทัง่ 
ทอม มีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์เป็นครัง้แรกในเร่ือง Unrelated ท่ีออกฉายในปี ค.ศ. 
2007 แต่ก็ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัมากนกั ซึง่หลงัจากนัน้เขาก็ยงัคงรับเล่นซ่ีร่ีส์ทางทีวีอยู่เร่ือยมาแต่แล้วใน
ปี ค.ศ. 2011 ก็เกิดจดุเปล่ียนในชีวิตการแสดงของ ทอม ได้อย่างชดัเจน เม่ือเขาได้รับการทาบทาม
ให้มาเล่นภาพยนตร์เร่ือง Thor โดยได้รับบทเป็น "โลกิ" น้องชายของเทพเจ้าสายฟ้า ซึง่ภาพยนตร์
เร่ืองนีน้บัว่าเป็นการแจ้งเกิดให้กบัเขาอย่างเต็มตวั จนบางครัง้มีแฟน ๆ ภาพยนตร์หลายคน บอก
ว่าเขาแอบขโมยซีนความโดดเด่น และแย่งคะแนนความน่าสงสารมาจาก คริส เฮมส์เวิร์ธ (Chris 
Hemsworth) ผู้ รับบท Thor ด้วยซํา้ไป  
 ภายหลงัจากเป็นท่ีรู้จักจากภาพยนตร์เร่ือง Thor แล้ว ทอม ก็ยังมีผลงานกับ
ภาพยนตร์อีกหลาย ก่อนจะกลบัมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครัง้กับเพ่ือนพ้องชาวซูเปอร์ฮีโร่ทัง้หลายใน 
"The Avengers" และเขายงัคงได้รับเสียงตอบรับท่ีดีจากแฟน ๆ อีกเช่นเคย แม้จะเป็นตวัร้ายของ
เร่ือง แตน่ัน่ก็ไม่ได้ทําให้บทบาท โลกิ ของเขาถกูกลืนกินไปในหมูผู่้ พิทกัษ์โลกแต่อยา่งใด 
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 จากตารางเปรียบเทียบการประกอบสร้างตัวละครในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีทํา
รายได้สงูสดุของมาร์เวลสตดูิโอ Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron จะ
พบวา่ลกัษณะของตวัละครหลกั ๆ จะเป็น Hero Archetype แล้วมีลกัษณะอย่างอ่ืนแทรกเข้ามา
เพ่ือความหลากหลาย ทําให้คาแรคเตอร์หลกัๆ แต่ละคนไม่ซํา้กนั Kevin Feige (Han, 2017) 
ให้สมัภาษณกบัทางเว็บไซต์ mashable.com ว่าหลกัการของค่ายมาร์เวลสตดูิโอคือ เขาเข้าใจว่า
คนดชูอบอะไรในภาพยนตร์สือ Comics คําตอบก็คือ ตวัละครซปุเปอร์ฮีโร่ 
 

"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 character-
driven like that." (Han, 2017) 
 

 ในส่วนของตัวละครหลักต่างๆนัน้ จะมีภาพยนตร์แยกของตัวเองก่อนท่ีจะมา
เป็นอะเวนเจอร์เลยทําให้เร่ืองราวของตวัละครนัน้มีท่ีมาท่ีไปท่ีชดัเจน  
 

"เพราะเขาอยากเอาใจแฟน ๆ เพราะคิดวา่แฟนภาพยนตร์อยากรอดซูปุเปอร์ฮีโร่หลายๆตวั
มาอยูใ่นเร่ืองเดียวกนั เขาอยากทําอเวนเจอร์เขาเร่ิมแนะนําซปุเปอร์ฮีโร่ทีละตวั ๆ แล้วค่อย
จบัมาเจอกนั เราจะเห็นได้จาก Iron Man 2 จาก End Credit ท่ีเขาบอกว่าเรากําลงัจะมีอ
เวนเจอร์นะ อนันัน้คือเขาวางแผนล่วงหน้ากนันาน แล้วกลายเป็นว่าภาพยนตร์อเวนเจอร์
ทําเงินมากมหาศาล แล้วภาพยนตร์มันดีด้วย สนุกด้วยมันทัง้เซอร์วิสแฟน แล้วยังเป็น
ภาพยนตร์พาณิชย์ท่ีดี สนกุมาก ๆ เร่ืองนึง มนัก็เลยทําให้ได้กลุ่มคนดท่ีูเป็นแฟนมาร์เวล
และไม่ใช่แฟนกลบัมาติดตามมนัก็เลยขยายตลาดออกไปได้กว้างกว่าเดิมอีก" (ยทุธนา 
งามเลิศ, สมัภาษณ์ 18  กนัยายน  2559) 
 

 นอกจากนัน้ภาพยนตร์ยงัมีการถ่ายทอดภาพ ฮีโร่ ในมมุท่ีมีความเป็นมนุษย์มาก
ขึน้ พวกเขามีอารมณ์เศร้า หวาดกลวั และว้าเหว ่ได้เหมือนกบัเรา ๆ และจะวา่ไปแล้วน่ีอาจจะเรียก
ได้ว่าเป็นจดุแข็งของภาพยนตร์ในแฟรนไชส์ MCU (Marvel Cinematic Universe) อยู่พอสมควร 
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ซปุเปอร์ฮีโร่เกือบทกุตวัจะถกูสร้างความมีเลือดเนือ้แบบมนษุย์มาอย่างสม่ําเสมอและสอดรับกนัใน
ภาพยนตร์แตล่ะภาค ทําให้เราเข้าใจตวัละครแตล่ะตวัในความเป็นมนษุย์ได้ไมย่าก  
 

"เขาเลือกผู้ กํากบัท่ีสามารถสนองงานเขาได้ เน้นผู้ กํากบัท่ีทําพวกตวัละครเก่งๆ เขามองวา่
เป็นงานของทีม ท่ีทุกคนต้องมาช่วยกนัแล้วผู้ กํากบัทุกคนไม่ใช่ต่างคนต่างทํางาน ทุกคน
มาช่วยกนัหมด มาแชร์กนัวา่เร่ืองจะยงัไง เพราะทกุคนต้องรับหน้าท่ีต่อ ๆ กนัไปบางคน
ช่วยกํากบับางซีนให้อีกคนด้วยซํา้ โดยหลกั ๆ แล้วจะมีผู้ กํากบัท่ีเป็นหวัเรือใหญ่หนึ่งคน
กํากบัประมาณ 95% และเป็นผู้ กํากบัท่านอ่ืน มากํากบับางซีนให้อีกประมาณ 5%" (ปวีณ 
ภริูจิตปัญญา, สมัภาษณ์ 2  สิงหาคม  2560) 

 
4.3 วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) กับภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ 
 

ในปัจจุบันนีค้งจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่มากมายอย่างค่ายภาพยนตร์ 
Marvel Studio หรือ ค่ายต่าง ๆ ต่างเข้ามามีบทบาทและตีตลาดวงการภาพยนตร์อย่างต่อเน่ือง 
อีกทัง้สามารถกวาดรายได้ต่าง ๆ อย่างมากมาย รวมไปถึงรางวลัในหลาย ๆ สาขามาครองได้ 
นอกจากนีย้ังมีอีกหลายเร่ืองท่ีสร้างสถิติใหม่ๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น รายได้เปิดตัวสูงสุด 
รายได้ต่อสปัดาห์สงูสดุ ไปจนถึงแซงหน้าสถิติรายได้มากมายในแต่ลําดบัเป็นต้น โดยทัง้นีก้ระแส
ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ได้ริเร่ิมมาจาก Batman ของทาง Dc Comic แล้วในเวลาต่อมากระแสของ
ภาพยนตร์ดงักล่าวได้เงียบเหงาลงไป ไม่มีการตีตลาดจากทางเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ตลอดหลายปี แต่
แล้วในปี ค.ศ. 2002 ทาง Marvel Comic ก็ได้ก่อร่างสร้างกระแสของซุปเปอร์ฮีโร่ขึน้มาอีกครัง้หนึ่ง 
จากซปุเปอร์ฮีโร่ท่ีขึน้ช่ือของพวกเขาอยา่ง Spider Man นัน้เอง 

ซึง่ต้องยอมรับว่าตัง้แต่ Marvel ได้มีการปลอ่ย Spider Man ออกมาให้เหลา่คอภาพยนตร์
ได้รับชมกนัอีกครัง้ จึงกลายเป็นกระแสยอดฮิตขึน้มาอย่างทนัที และ Marvel ได้รับการจบัตามอง
จากผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลก นับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาจึงทําให้ Marvel studio ได้ทําการสร้าง
ภาพยนตร์ของเขาขึน้มาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น Hulk Captain America Ironman ซึง่ต่างบอก
ว่า Ironman ได้รับความนิยมอย่างสงูสดุของทาง Marvel Studio โดยในภาค 3 นัน้ ได้รายได้
มากมายเป็นอนัดบั 5 ของสถิติรายได้สงูสดุ และต่อมาได้สร้างปรากฏการณ์อีกครัง้หนึ่งโดยการทํา
ภาพยนตร์เร่ือง The Avengers ท่ีทํารายได้มากมายในอนัดบัท่ี 3 ถึง 1,510 ล้านเหรียญ  
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"อย่างมาร์เวลเค้าประสบความสําเร็จเพราะเขามองการณ์ไกล เค้ารู้ว่าแฟนเค้าชอบอะไร
ไม่ชอบอะไร เค้าไม่ได้คิดแต่จะสร้างๆเพราะอย่างบางค่ายเค้าไม่มีวิสยัทศัน์แบบคอมมิค 
อาจจะเป็นคนท่ีดแูลงานภาพยนตร์แต่ไม่เข้าใจคอมมิคเป็นต้น การท่ีผู้ กํากบัเองเป็นแฟน
คอมมิคเองทําให้ภาพยนตร์มนัออกมาดี เพราะเขารู้ว่าแฟนจะชอบอะไรเพราะเขาเองก็
เป็นแฟนคอมมิคเหมือนกนั มนัทําให้เขารู้ว่าจะกํากบัอะไรออกมาจากงานของมาร์เวล เขา
รู้วา่อะไรเป็นจดุเดน่ของงาน" (ยทุธนา งามเลิศ, สมัภาษณ์ 18  กนัยายน  2559) 

 
ดงันัน้จึงบอกได้ว่าผู้ชมทั่วโลกจะเห็นภาพยนตร์กระแสซุปเปอร์ฮีโร่ไปอีกนานหลายปีเลย

ทีเดียว เพราะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างต่อเติมจินตนาการของเด็ก ๆ แล้วนัน้ ยงัสร้างความแปลก
ใหม่กบัผู้ ใหญ่หรือผู้ มีอายก็ุตาม เรียกได้ว่าภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่นัน้ไม่จํากดัแค่อายหุรือประเทศ
อีกตอ่ไป 
 
4.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้ วิจยัได้นํามาเรียบ
เรียงไว้ ดงันี ้

 
4.4.1 การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์เร่ือง Marvel’s The Avengers และ Avengers : 

Age of Ultron 
ยทุธนา งามเลิศ เจ้าของ Movie Blogger: Jediyuth และแปล Subtitle ภาพยนตร์ ได้

กลา่วถงึภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองวา่ เป็นเร่ืองของตวัละครซุปเปอร์ฮ่ีโร่ เป็นปัญหาของตวัซุปเปอร์ฮีโร่
หลกั ๆ ตวัร้ายมีเข้ามาเป็นปมปัญหาบางอย่างเพ่ือจะผ่านไปให้ได้มากกวา่ท่ีจะให้ความสําคญักบั
ตวัละครผู้ ร้าย เน้นตวัละครซุปเปอร์ฮ่ีโร่เป็นหลกั เป็นเส้นเร่ืองของตวัละครเป็นหลกัก่อนแล้วค่อย
เอาตวัร้ายมาใส่ เร่ืองหลกั ๆ เป็นเร่ืองของอเวนเจอร์ ตวัร้ายมีไว้เหมือนมาสร้าง Conflict เขาเน้นฮี
โร่มากกว่าจะไปเน้นท่ีตัวร้าย เพราะเวลาส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการสร้างทีม อย่างตวัละครโลกิน่ีไม่
นบัว่าเป็นตวัร้าย เพราะเขาจะดรัูกกนัแต่ก็เกลียดกนักบัธอร์ไปในเวลาเดียวกนั 

อนิล ยศสนุทร เจ้าของ Facebook Fan Page : Marvel Thailand และ ผู้ ได้รองชนะเลิศ
รายการแฟนพนัธุ์แท้ปี 2557 ในหมวด Marvel Comics ได้กล่าวถึงมาร์เวลสตดิูโอวา่ ทางค่าย
ภาพยนตร์มีหลักการอยู่ว่า เขาจะวางโครงเร่ืองมา ว่าต้องการเนือ้เร่ืองประมาณไหน ต้องการ
เช่ือมโยงไปยงัภาพยนต์เร่ืองอื่นยงัไง ท่ีเหลือปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของผู้ กํากบั การคุมโทนของมาร์
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เวลสตดูิโอขึน้อยู่กบัโปรดิวเซอร์ใหญ่ คือ Kevin Feige ตัง้แต่บท เลือกผู้ กํากบั Post Production 
เขาจะเป็นคนคมุว่าโทนทัง้หมดของภาพยนตร์จะไปทิศทางไหนซึ่งจะเห็นได้ว่าโทนของภาพยนตร์
ไมว่่าจะเป็นส่วนเครียด หรือดรามา่แค่ไหน ทางคา่ยภาพยนตร์ก็จะจะไมท่ิง้อารมณ์ขนัในเร่ือง 
 Kevin Feige (Han, 2017) เคยได้ให้สมัภาษณ์กบัทางเว็บไซต์ mashable.com ว่า ต่อให้
ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองเช่ือมโยงกันยงัไง ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือภาพยนตร์เร่ืองนัน้ๆต้องสมบูรณ์ด้วย
ตวัเอง ถงึแม้วา่ไมเ่คยดเูร่ืองอ่ืนมาก็ต้องดรูู้เร่ือง 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 ยศสนุทร ได้ให้สมัภาษณ์ว่า ตอนแรกคือทางมาร์เวลสตดูิโออยากให้คนดูอยู่จนจบ

เพ่ือให้เกียรติ์คนทําภาพยนตร์ บางฉากจะเป็นโบนสัสําหรับคนดสูองรอบ อยา่งเช่น Marvel’s The 
Avenger ฉากท่ีใส่เข้ามาเพ่ิมหลงัจากท่ีภาพยนตร์ฉายไปแล้วสองอาทิตย์ แล้วสิ่งนีก้ลายเป็นว่า
ผู้คนให้ความสนใจเยอะ พดูคยุกนัพอๆกบัตวัภาพยนตร์ ก็เลยทําต่อมาเร่ือย ๆ จดุประสงค์แรกคือ
ทางมาร์เวลสตดูิโอต้องการจะใส ่End Credit เพ่ือเช่ือมโยงภาพยนตร์ แล้วพอมนัมีแล้วมนัเลยทํา
ให้กลายเป็นลกูเล่นของค่ายท่ีคนประทับใจ เขาก็เลยเพ่ิมเข้ามา บางอย่างก็แค่ใส่เข้ามาเฉย ๆ 
ไม่ได้ต้องการจะโยงอะไร กลายเป็นลกูเล่นสําคญัของภาพยนตร์ท่ีทําให้ใคร ๆ ติดตาม กลายเป็น
กระแส เหมือนเติมอะไรลงเป็นบางอยา่งแล้วมนัเก๋ดี กลายเป็นสิ่งท่ีคนรอคอยด ูแล้วในคอมมิคเอง
ก็จะมีมขุตลกอะไรอย่างนีแ้ทรก ๆ อยูเ่ช่นกนั ใสไ่ว้เป็นการขอบคณุแฟน ๆ 

ดนยั สมทุรโคจร ผู้ชนะรายการสดุยอดแฟนพนัธ์ุแท้แห่งปี 2549 ในหมวดซูเปอร์ฮีโร่ ให้
สมัภาษณ์ว่า มาร์เวลเป็นบริษัทแรกท่ีทํา End Credit เป็น Mass Media ได้เพราะทกุทีจะมีเฉพาะ 
กลุม่คนเฉพาะกลุม่ด้านภาพยนตร์เท่านัน้ท่ีนัง่รอชมตอ่ แต่ตอนนีก้ลายเป็นทกุคนนัง่อยูต่อ่เพ่ือจะดู
ว่า End Credit คืออะไร และแน่นอนว่าทางมาร์เวลสตดูิโอตัง้ใจ 100% ตัง้แต่ Iron Man 1 แล้วท่ี
อยากให้คนมาดูเร่ืองถัดไป อย่างท่ีบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนในภาพยนตร์สือการ์ตูนเขา ใน
ภาพยนตร์สือการ์ตนูหน้าสดุท้ายมนัจะมี “To Be Continue” แล้วมนัจะมีเหตกุารณ์อะไรก็ได้ท่ีดู
น่าตกใจ พระเอกจะตาย นางเอกจะตาย หรือโลกจะแตก ซึง่เขาเอาเทคนิคตรงนีม้าใช้ในภาพยนตร์ 
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4.4.3 การประกอบสร้างตัวละครของมาร์เวลสตดูโิอ 
ปวีณ ภูริจิตปัญญา ผู้ กํากับภาพยนตร์ค่าย GDH559 ให้สัมภาษณ์ว่า ความสําเร็จของ

มาร์เวลสตูดิโอ ส่วนหนึ่งมาจากตัวละครไอรอนแมนเพราะเป็นภาพยนตร์ท่ีค่อนข้างสมจริง ได้
นกัแสดงท่ีได้อารมณ์มากอยา่ง โรเบิร์ต ดาวนีย์ จเูนียร์ ปวีณ ได้กลา่วถึงวา่ คนดเูขาเบ่ือความเพอร์
เฟ็ค พอมีตวัละครแบบนีม้า คนจะมีความรู้สกึร่วมได้ง่าย เอาใจช่วยไปกบัตวัละคร  

ดนยั สมทุรโคจร ให้สมัภาษณ์วา่ ตอนยคุ 90 ท่ีมาร์เวลเกือบล้มละลายเขาเลยขายลิขสิทธ์ิ
ตวัละครออกไปให้ค่ายภาพยนตร์อ่ืน ๆ แต่ทางมาร์เวลสตูดิโอเองไม่ค่อยพอใจกับภาพยนตร์ท่ี
ออกมา เม่ือเขาผ่านวิกฤติมาได้เขาจึงอยากจะทําภาพยนตร์ของเขาเอง มาร์เวลสตดูิโอเขาเข้าใจ
ว่าการท่ีภาพยนตร์จะออกมาดี เขาต้องหาคนท่ีเข้าใจภาพยนตร์สือการ์ตนูคอมมิค ผู้ กํากบัแต่ละ
คนท่ีเขาเลือกมาคือเป็นแฟนภาพยนตร์สือคอมมิค มาร์เวลเขาสามารถหาคนท่ีเป็นแฟนภาพยนตร์
สือคอมมิคจริงๆ และสามารถถ่ายทอดออกมาได้นั่นแหละคือจุดสําคัญ ในส่วนของ โรเบิร์ต 
ดาวนีย์ จูเนียร์ เป็นคนท่ีเหมาะสมมากท่ีจะเล่นบทไอรอนแมน เพราะชีวิตจริงเขากับไอรอนแมน
แทบจะไม่ต่างกนัเลย มีช่วงท่ีเขาเข้าคุก สามารถออกมาและเร่ิมต้นใหม่ได้ซึ่งมันเป็นเส้นทางอนั
เดียวกบัท่ี โทน่ีสตาร์คผ่าน หวัใจของมาณเวลตอนนีคื้อ โทน่ีสตาร์ค ไม่ใช่ไอรอนแมนด้วยซํา้ เขาไม่
จําเป็นต้องใส่เกราะเลย เช่นเดียวกับคนอ่ืน นักแสดงกับตัวละครของมาร์เวลแทบจะเป็นหนึง
เดียวกัน การคดัเลือกนักแสดง มาร์เวลไม่ได้มองความดงั มองความเหมาะสมท่ีจะโตไปด้วยกัน
มากกว่า 
 

4.4.4 กลยุทธ์จักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล (Marvel Cinematic Universe)  
ยุทธนา งามเลิศ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์จักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล (Marvel 

Cinematic Universe) ว่า เพราะเขาอยากเอาใจแฟน ๆ เพราะคิดว่าแฟนภาพยนตร์อยากรอดู
ซุปเปอร์ฮีโร่หลาย ๆ ตวัมาอยู่ในเร่ืองเดียวกนั เขาอยากทําอเวนเจอร์ มาร์เวลสตดิูโอจึงเร่ิมแนะนํา
ซุปเปอร์ฮีโร่ทีละตวั ๆ แล้วค่อยจบัมาเจอกนั เราจะเห็นได้จาก Ironman 2 จาก End Credit ท่ีเขา
บอกว่าเรากําลังจะมี อเวนเจอร์ อันนัน้คือเขาวางแผนล่วงหน้ากันนาน เขาอยากเห็นตัวละคร
เหล่านี ้มาปฎิสมัพนัธ์กนัในภาพยนตร์ด้วย แต่ละคนต่างเร่ืองกัน แล้วมนัยงัไม่เคยมีใครทําแบบ
เร่ืองนีม้ากอ่น กลายเป็นว่าภาพยนตร์อเวนเจอร์ทําเงินมากมายมหาศาล อีกทัง้ภาพยนตร์เนือ้เร่ือง
ทําออกมาดีด้วย สนกุด้วย มนัทัง้เซอร์วิสแฟน แล้วยงัเป็นภาพยนตร์พาณิชย์ท่ีดี สนกุมาก ๆ เร่ือง
นึง มันก็เลยทําให้ได้กลุ่มคนดูท่ีเป็นแฟนมาร์เวลและไม่ใช่แฟนกลับมาติดตาม มันก็เลยขยาย
ตลาดออกไปได้กว้างกว่าเดิมอีก แฟนคลบัมาร์เวลเองเขาก็รอคอยมานาน แล้วในตวั Comics เอง
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มนัก็มีเร่ืองราวแบบนี ้แล้วแฟน ๆ ก็รอคอยท่ีจะชมกนัแล้วพอภาพยนตร์มนัประสบความสําเร็จ คน
ท่ียงัไม่เคยอา่นก็กลบัไปอา่นกนั หาข้อมลู มนัก็ขยายตลาดไปได้อีกหลาย ๆ อยา่ง 

ดนยั สมทุรโคจร ให้สมัภาษณ์ว่า มาร์เวลสตดิูโอเขาเอา Concept ของ Comics ถึงแม้ว่า
แตล่ะเลม่จะเป็นหวัเร่ืองท่ีแยกกนัไป ท่ีวา่ไมว่า่จะเป็นเล่มของ Spiderman เลม่ของ Iron Man เลม่
ของ Captain America แต่วา่ทกุอยา่งมนัเกิดขึน้ในโลกเดียวกนั อย่างเช่น วนัหนึง่สไปเดอร์แมนไป
หยดุโจรปล้นธนาคาร แล้วธนาคารเกิดระเบิด ในเล่มของกปัตนัอเมริกาเองกปัตนัอเมริกาบินผ่าน
ธนาคารนัน้ก็จะเห็นว่ามนัระเบิดไปมนัเป็นความต่อเน่ืองกนัท่ีทําให้คนอ่านรู้สกึว่าเราอยู่ในโลกท่ี
มนัสมจริงและเป็นโลกท่ีกว้างมีอะไรเกิดขึน้ตลอดเวลา และเขานํา Concept  นีม้าใช้กบัภาพยนตร์
มนัทําให้คนใสอ่ารมณ์ใส่ความรู้สกึร่วมเข้าไปด้วย 

 
 4.4.5 ปัจจัยที่ทาํให้ภาพยนตร์ของมาร์เวลประสบความสาํเร็จในเชิงรายได้และ 
  สร้างกระแสความนิยมไปทั่วโลก 

ปวีณ ภริูจิตปัญญา ได้ให้ความเห็นวา่ มนัก็ตาม Concept ท่ีว่าก่อนท่ีจะด ูAvenger คนก็
จะดู ฮัลค์ ไอรอนแมน กัปตันอเมริกา ธอร์ มาก่อน เท่ากับว่าเอาแฟนของทัง้ส่ีเร่ืองมารวมกัน 
รายได้เลยสูง ความสําเร็จส่วนหนึ่งมาจากไอรอนแมนเพราะเป็นภาพยนตร์ท่ีสนุก เนือ้เร่ืองดี ได้
นกัแสดงท่ีเข้ากบับทบาทของตวัละครมากอยา่ง โรเบิร์ต ดาวนีย์ จเูนียร์ และได้ทีมสร้างท่ีเป็นแฟน
คอมมิกเป็นคนท่ีเข้าใจตวัละคร กลายเป็นว่ากลยทุธ์ Cinematic Universe ก็กลายเป็นกระแสหลกั
ท่ีใครๆเค้าก็อยากทํา แล้วยงัสร้างเทรนด์ สร้างรูปแบบการทําภาพยนตร์แบบใหม่ขึน้มาด้วยในยคุ
หลงั เขาเรียกวา่ Shared Universe นบัว่าเป็นเจ้าแรกท่ีทําก่อน และค่ายภาพยนตร์ต่าง ๆ ก็พยา
ทําตาม เขายงัให้ความเห็นเก่ียวกบั Avenger : Age Of Ultron ว่าภาพยนตร์เร่ืองนีทํ้ารายได้ก็จริง 
แต่ก็ไม่เท่ากบัภาคแรกรวมถึงกระแสคําวิจารณ์ก็ไม่ค่อยดี ถ้าเทียบกบัภาคแรก ทางค่ายมาร์เวลส
ตดิูโอเองก็ทราบถึงปัญหานี ้และพยามจะปรับปรุงในเร่ืองต่อ ๆ มา เพราะมองว่าแผนเดิมไม่ได้ผล
แล้ว เขามาวางถ้าทําแบบเดิมความน่าสนในของภาพยนตร์มาร์เวลก็จะลดลง เขามองเป็นสินค้าท่ี
มีค่า แล้วเขาเองก็ต้องการจะเพ่ิมมลูค่าให้กบัมนั เขาต้องทําให้มนัเป็นท่ีช่ืนชอบท่ีสดุ เขาไม่ได้คิด
แตว่่าจะทําภาพยนตร์ เขามองว่า่ทํายงัไงให้คนประทบัใจ 

เขาเลือกผู้ กํากบัท่ีสามารถสนองงานเขาได้ เน้นผู้ กํากบัท่ีทําพวกตวัละครเก่ง ๆ เขามองวา่
เป็นงานของทีม ท่ีทุกคนต้องมาช่วยกัน แล้วผู้ กํากับทุกคนไม่ใช่ต่างคนต่างทํางาน ทุกคนมา
ช่วยกนัหมด มาแชร์กนัว่าเร่ืองจะยงัไง เพราะทกุคนต้องรับหน้าท่ีต่อ ๆ กนัไป บางคนช่วยกํากบั
บางซีนให้อีกคนด้วยซํา้ โดยหลกั ๆ แล้วจะมีผู้ กํากบัท่ีเป็นหวัเรือใหญ่หนึ่งคนกํากบัประมาณ 95% 
และเป็นผู้ กํากบัท่านอ่ืนมากํากบับางซีนให้อีกประมาณ 5% การท่ีผู้ กํากบัเองเป็นแฟนคอมมิคเอง
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ทําให้ภาพยนตร์มันออกมาดี เพราะเขารู้ว่าแฟนจะชอบอะไรเพราะเขาเองก็เป็นแฟนคอมมิค
เหมือนกนั มนัทําให้เขารู้ว่าจะกํากบัอะไรออกมาจากงานของมาร์เวล เขารู้วา่อะไรเป็นจดุเด่นของ
งาน ทางค่ายมาร์เวล เค้าจะไม่เลือกผู้ กํากบัท่ีใหญ่มาก เขาจะเลือกผู้ กํากบัท่ีไปด้วยกนักบัค่ายได้ 
เข้ากนัได้กบัผู้ อํานวยการสร้างคือ Kavin Feige 

อยา่งมาร์เวลเค้าประสบความสําเร็จเพราะเขามองการณ์ไกล เค้ารู้วา่แฟนเค้าชอบอะไรไม่
ชอบอะไร เค้าไมไ่ด้คิดแตจ่ะสร้าง ๆ เพราะอยา่งบางค่ายเค้าไมมี่วิสยัทศัน์แบบคอมมิค อาจจะเป็น
คนท่ีดแูลงานภาพยนตร์แตไ่ม่เข้าใจคอมมิคเป็นต้น 
 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัยและอภปิราย 
 
 จากการวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลส
ตดูิโอ ได้ศึกษาโครงสร้างการเล่าเร่ืองและ การประกอบสร้างตวัละครในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีทํา
รายได้สงูสดุของมาร์เวลสตดูิโอ จํานวน 2 เร่ือง ได้แก่ Marvel's The Avenger และ Avenger :  Age 
of Ultron ประกอบกบัการค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัภาพยนตร์เร่ืองนี ้และการสมัภาษณ์เชิงลกึของ
นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้ กํากบัภาพยนตร์ในประเทศไทย และผู้ มีความรู้ควาเชียวชาญเร่ืองมาร์เวลสตดูิ
โอ ซึง่จากการศกึษาและวิจยัในครัง้นี ้สามารถสรุปผลได้ดงันี ้
 
5.1 โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ที่ทาํรายได้สูงสุดของมาร์เวล 

สตดูโิอ 
 
โครงสร้างการเลา่เร่ืองนัน้สว่นมากมกัมีการนําเสนอแก่นเร่ือง (Theme) จะเป็นแบบผสมผสาน

หลายอย่าง แตห่ลกั ๆ จะเน้นไปทาง Power Theme ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัพลงัอํานาจท่ีเหนือมนษุย์ 
ความไม่ลงรอยกนัระหว่างทีมอเวนเจอร์ และตวัร้าย ท่ีมาจากความต้องการในการแย่งชิงพลงัอํานาจ
ตา่ง ๆ โดยมีเร่ืองของ Morality Theme สอดแทรกอยูต่ลอดทัง้เร่ือง  

ด้านโครงเร่ืองของภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron สว่น
ใหญ่มีพฒันาการโครงเร่ืองท่ีไมซ่บัซ้อน มีการนําเสนอโครงเร่ืองท่ีมีการเน้นให้เห็นถึงการรวมตวักนัของ
ซูปเปอร์ฮีโร่อย่าง ไอรอน แมน กปัตนั อเมริกา ฮลัค์ และ ธอร์ เน้นความสมัพนัธ์ระหว่างซูปเปอร์ฮีโร่
ด้วยกนั ท่ีได้มาถึงความสามคัคี โดยโครงเร่ืองในภาพยนตร์ซปุเปอร์ฮีโร่ทัง้สองเร่ืองจะประกอบด้วย 
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1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition) เปิดเร่ืองด้วยโลกมนุษย์กําลังเผชิญกับอันตรายท่ีมาจาก
สิ่งมีชีวิตนอกโลก พร้อมกบัแนะนําตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่หลกัในเร่ือง เช่น ไอรอน แมน กปัตนั อเมริกา 
ฮลัค์ และ ธอร์  

2) การพฒันาเหตกุารณ์ไปสูป่มปัญหา (Rising Action) เป็นช่วงท่ีตวัละครหลกัในทีมอเวน
เจอร์มีความขดัแย้งกันเองในทีม ทัง้ในแง่ของการปรับตวัเข้าหากัน หรือความไม่ลงรอยกันทางด้าน
ความคดิ 

3) ขัน้ภาวะวิกฤตสิงูสดุ (Climax) ทีมอเวนเจอร์กลบัมารวมตวักนัเพ่ือปกป้องโลกมนษุย์ โดย
มีจดุจบของโลกเป็นเดมิพนั 

4) ขัน้ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) เร่ิมเห็นถึงความสามคัคีของทีมอเวนเจอร์ทําให้
ปกป้องโลกมนษุย์ให้พ้นจากอนัตรายได้  

5) ขัน้ตอนยุติเร่ืองราว (Ending/Resolution) เหตุการณ์ทุกอย่างบนโลกมนุษย์กลับเข้าสู่
สภาวะปกติ ในขณะท่ีทีมอเวนเจอร์ได้แยกย้ายไปตามทางของตวัเอง และจะสามารถรวมตวัเม่ือโลก
ต้องการความช่วยเหลือ 

แก่นเร่ืองหรือแก่นความคิด (Theme) ของภาพยนตร์เร่ืองนีจ้ะเป็นแบบผสมผสานหลายอย่าง 
แตห่ลกั ๆ จะเน้นไปทาง Power Theme ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัอํานาจ ความไม่ลงรอยกนัระหว่างกลุม่
พระเอก และตวัร้าย ท่ีมาจากความต้องการในการแย่งชิงพลงัอํานาจต่าง ๆ โดยมีเร่ืองของ Morality 
Theme สอดแทรกอยู่ตลอดทัง้เร่ือง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพลงัอํานาจเหนือมนุษย์นัน้มาพร้อมกับ
จิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสวนรวม ซึ่งสิ่งท่ีตัวร้ายต้องการนัน้รคือพลังอํานาจในแบบ
เดียวกนัแตจ่ดุมุ่งหมายการนําไปใช้นัน้ต่างกนัโดยสิน้เชิง ไม่ได้สนใจว่าสิ่งท่ีถกูต้องคืออะไร และไม่ได้
ทําเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวมเลยแม้แตน้่อย 

ประเด็นขดัแย้งในภาพยนตร์ พบว่าภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้มกัมีความขดัแย้งแบ่งได้เป็น 2 
แบบ คือ ความขดัแย้งระหว่างตวัละครกับตวัละคร และความขดัแย้งระหว่างตวัละครกับความคิด
ภายในจิตใจ  ซึง่ความขดัแย้งระหวา่งตวัละครกบัตวัละครกบัตวัละครนัน้ มีทัง้ทีมอเวนเจอร์ขดัแย้งกบั
ตวัร้าย ในส่วนของความขดัแย้งระหว่างทีมอเวนเจอร์ด้วยกนันัน้ ภาพยนต์แสดงให้เห็นชดัให้เกินการ
ขดัแย้งกนัเองในทีมเพ่ือสร้างปมความบาดหมางขึน้มาระหว่างทีม และเป็นการตอกยํา้ขึน้มาว่าการ
รวมพลงัในตอนต้นนัน้ ไม่ได้ราบร่ืนอย่างท่ีมนัควรจะเป็นทําให้ประเด็นความขดัแย้งของตวัละครดมีู
มิติมากขึน้ ในส่วนความขดัแย้งระหว่างตวัละครกบัความคิดภายในจิตใจนัน้พบในลกัษณะคล้าย ๆ 
กันคือ ความขัดแย้งเก่ียวกับตัวละครนับเป็นอีกองค์ประกอบหลักท่ีมีความสําคัญในการดําเนิน
เร่ืองราวให้น่าตดิตาม ตวัละครหลกัในทีมอเวนเจอร์ท่ีมีบทบาทเดน่ ๆ มีทัง้หมด 6 ตวัละคร คือ ไอรอน 
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แมน กัปตนั อเมริกา ฮลัค์ ธอร์ โลกิ และอลัตรอน โดยทัง้หมดเป็นตวัละครรอบด้าน หรือตวัละครท่ี
ซบัซ้อน (Round Character or Complex Character) เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะนิสยัหลาย ๆ ด้านอยู่
ในตัวเอง มีลักษณะนิสัยเปล่ียนแปลงตามเหตุการณ์ทําให้คาดเดาได้ยาก เป็นตัวละครท่ีมีชีวิต
ความคดิ อารมณ์ และความรู้สกึเหมือนกบัมนษุย์ในโลกแห่งความเป็นจริง อาจมีทัง้ รัก โลภ โกรธหลง 
ดี หรือ เลว อยู่ในตวัเองได้ มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงลกัษณะตา่ง ๆ ไปตามเหตกุารณ์ท่ีดําเนินไป 
ซึง่ตวัละครซูเปอร์ฮีโร่ท่ีมาเวลสตดูิโอออกแบบมานัน้มีความเป็นมนษุย์มากขึน้ ดราม่ามากขึน้ มีข้อดี
ข้อเสีย ไม่ใช่ใช้แตกํ่าลงัในการแก้ปัญหา ซึง่การแก้ปัญหานัน้ไม่จําเป็นต้องถกูต้องเสมอไป ภาพยนตร์
ทัง้สองเร่ืองนัน้แสดงให้เห็นว่าการตดัสินใจของเหลา่ซุปเปอร์ฮ่ีโร่นัน้ก็มีข้อผิดพลาดได้เหมือน ๆ กบัคน
ทัว่ ๆ ไป 

ฉากในการเล่าเร่ืองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่วงเวลาปัจจุบนั (2014) เล่าเร่ืองจากสถาณ
การณ์ปัจจุบนัไปสู่อนาคตในลกัษณะตามเข็มนาฬิกาอาจจะมีแทรกเร่ืองราวในอดีตบ้างเพ่ือเฉลย
เง่ือนงําตา่ง ๆ และสถานท่ี (Location) คือสถานท่ีตา่งๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประเทศอ่ืน ๆ
ทัว่โลกบ้างประปราย 

อีกหนึง่องค์ประกอบของการเลา่เร่ืองท่ีสําคญัของคา่ยภาพยนตร์มาเวลสตดูโิอ คือ บทสนทนา 
เป็นรายละเอียดท่ีสําคญัสว่นหนึง่ท่ีช่วยเพิ่มความดงึดดูและน่าสนใจให้กบัเนือ้เร่ืองให้พฒันาไปเร่ือย ๆ
อีกทัง้ยงัเป็นการแสดงให้เห็นบคุลิก ทศันคติตา่งๆของตวัละครโดยภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองใช้ภาษาพดู
ในการดําเนินเร่ืองโดยส่วนใหญ่ ซึง่ท่ีบทสนทนาในเร่ืองนีใ้ช้บทสนทนาแบบภาษาพดูทัว่ไปท่ีอาจจะมี
คําท่ีส่ืออารมณ์ผู้พูด ได้มากขึน้ อาจจะมีบ้างท่ีเป็นคําสบถ มุขตลก หรือคําด่า แต่โดยรวมแล้วเป็น
ภาษาสภุาพท่ีใช้ทัว่ไปในชีวิตประจําวนั เป็นคําท่ีเข้าใจง่าย ไมซ่บัซ้อน สัน้กระชบั 

ในด้านมมุมองการเล่าเร่ืองพบว่า การเล่าเร่ืองจากมมุมองท่ีเป็นตวักลาง (The Objective) 
เป็นการเล่าเร่ืองท่ีไม่ปรากฏตวัผู้ เลา่ในลกัษณะของตวับคุคล แตจ่ะเป็นการเลา่จากมมุมองของคนวง
นอกท่ีสงัเกตและรายงานเหตกุารณ์ทีเกิดขึน้อย่างเป็นกลางตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง และปล่อยให้
ผู้ชมตดัสนิเอาเอง 

ตอนจบของเร่ืองนบัเป็นจดุเด่นท่ีแตกต่างจากค่ายภาพยนตร์อ่ืน ๆ โดยเฉพาะ End Credit 
ของมาร์เวลจะเป็นการปพืูน้เช่ือมโยงไปยงัเร่ืองอ่ืน ๆ ซึง่ไม่จําเป็นต้องเป็นเร่ืองถดัไป End Credit เพ่ือ
เช่ือมโยงภาพยนตร์ แล้วพอมนัมีแล้วมนัเลยทําให้กลายเป็นลกูเล่นของค่ายท่ีคนประทบัใจ เขาก็เลย
เพิ่มเข้ามาบางอย่างก็แคใ่สเ่ข้ามาเฉย ๆ ไม่ได้จะโยงอะไร กลายเป็นลกูเลน่สําคญัของภาพยนตร์ท่ีทํา
ให้ใคร ๆ ติดตาม กลายเป็นกระแส เหมือนเติมอะไรลงเป็นบางอย่างแล้วมนัเก๋ดี กลายเป็นสิ่งท่ีคนรอ
คอยด ูแล้วในคอมมิคเองก็จะมีมขุตลกอะไรอยา่งนีแ้ทรก ๆ อยู ่ใสไ่ว้เป็นการขอบคณุแฟน ๆ 



109 

5.2 การประกอบสร้างตวัละครในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ที่ทาํรายได้สูงสุดของมาร์ 
 เวลสตดูโิอ 

 
ค่ายภาพยนตร์มาร์เวลสตูดิโอมีแนวทางในการสร้างตัวละครของตนเองท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตวั และสามารถสรุปออกมาจากตวัละครหลกัซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีทํารายได้สงูสดุของมาร์เวลสตดูิโอ 
Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron ดงัตอ่ไปนี ้

 
5.2.1 การสร้างตวัละคร ไอรอน แมน หรือ โทน่ี สตาร์ค (Iron Man / Tony Stark)  
ตวัละครนีเ้ป็นมนษุย์ธรรมดา ไม่มีพลงัพิเศษเหนือมนษุย์อะไร มีเพียงเตาปฏิกรณ์อาร์คขนาด

เล็กท่ีอยู่ตรงกลางหน้าอกท่ีคอยป้องกนัไม่ให้ลกูปรายเข้าใกล้หวัใจ ด้วยชดุเกราะอนัลํา้ยคุท่ีโทน่ีสร้าง
ขึน้มาทําให้เขามีพลงัความแข็งแกร่ง ความทนทาน ความเร็วอยู่ในระดบัเหนือมนุษย์ประกอบกับ
มนัสมองอนัชาญฉลาดและไหวพริบท่ีไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งตวัละครโทน่ี สตาร์ค ในภาพยนตร์ทัง้สอง
เร่ืองมีลกัษณะของ Hero Archetype และ Trickster Archetype ในคน ๆ เดียว มีคาแรคเตอร์ท่ีกล้า
หาญ ต่อสู้กับสิ่งเลวร้าย อีกทัง้ยังใช้กลอุบายหรือเล่ห์เหล่ียมในการทําให้ตนเองได้เปรียบ หรือได้
ผลประโยชน์ เพราะตวัละครนีเ้ป็นทัง้นกัวิทยาศาสตร์และนกัธุรกิจ  
 เร่ืองราวของตวัละครไอรอนแมนนัน้ โทน่ี สตาร์ก เศรษฐีพนัล้านเจ้าของธุรกิจอตุสาหกรรมซึง่
โดนจบัตวัโดยผู้ ก่อการร้ายในประเทศอฟักานิสถาน เพ่ือให้สร้างขีปนาวธุ แตท่างสตาร์กได้นําวตัถดุิบ
ในการสร้าง มาสร้างเป็นชุดเกราะฮีโรเพ่ือหลบหนีมาแทนท่ี ซึ่งเม่ือเขาได้กลบัมาท่ีอเมริกา ต่อมาได้
พฒันาชุดเกราะของเขากลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไอรอนแมน โทน่ี สตาร์คเป็นมนุษย์ธรรมดา ไม่มีพลงั
พิเศษเหนือมนุษย์อะไร นอกซะจากเตาปฏิกรณ์อาร์คขนาดจ๋ิวท่ีคอยป้องกันไม่ให้ลูกปรายเข้าใกล้
หวัใจ แตต่อนนีเ้ม่ือลกูปรายถกูเอาออกไปแล้ว โทน่ีจึงไม่จําเป็นต้องใช้เตาปฏิกรณ์อาร์คอีกตอ่ไป ด้วย
ชดุเกราะอนัลํา้ยคุท่ีโทน่ีสร้างขึน้มาทําให้เขามีพลงัความแข็งแกร่ง, ความทนทาน, ความเร็วอยู่ใน
ระดบัเหนือมนษุย์ประกอบกบัมนัสมองอนัชาญฉลาดและไหวพริบท่ีไมมี่ใครเทียบได้ ทําให้เขาเป็นหนึง่
ในซเูปอร์ฮีโร่ท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุบนโลก 

ในด้านรูปลกัษณ์ของตวัละครไอรอนแมนนัน้ตวัละครนีถ้กูออกแบบให้สวมชดุเหมือนกบัเสือ้
เกราะท่ีมีสีแดงเหลือง แสดงออกถึงแสดงออกให้เห็นถึง พลัง ความคล่องแคล่ว ความรอบรู้ และ
สตปัิญญา ทําให้ผชูมรู้สกึถึงความเป็น Hero Archetype และยงัคงลกัษณะของ Trickster Archetype 
ซึง่ชดุของไอรอนแมนจะทําให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดงึดดูของผู้ชม ด้วยสีท่ีโดดเดน่สะดดุตาเข้าถึงได้กบัผู้ชม
ทัง้วยัรุ่นและผู้ ใหญ่ โทน่ี สตาร์ค เป็นตวัละครท่ีกระตือรือร้น มีความมัน่ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ 
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อีกทัง้เป็นคนประเภทคดิไว ทําไว บางครัง้ทําอะไรโดยไมไ่ตร่ตรอง และชอบความท้าทาย ถ้าไมน่บัเร่ือง
พลงัท่ีได้รับจากชดุเกราะแล้ว มนัสมองของเขานัน้ชาญฉลาดเกินมนษุย์ปกติ สามารถนําเศษเหล็กมา
สร้างชดุเกราะได้ คอยประดษิฐ์อะไรใหม่ ๆ เสมอ เขาเป็นผู้ เช่ียวชาญเร่ืองจกัรวาลฟิสิกส์ได้ภายในการ
เรียนรู้แค่คืนเดียว มีความสามารถในการวางแผนสงู สามารถคิดค้นแผนการใหม่ได้อย่างรวดเร็วถ้า
แผนเก่าไม่สามารถใช้ได้หรือสถานการณ์เปล่ียนไปโดยฉบัพลนั ถึงแม้เขาจะพ่ายแพ้จากการตอ่สู้ โทน่ี
ก็ไม่เคยยอมแพ้และแข็งแกร่งขึน้ทกุครัง้ท่ีพ่ายแพ้ ทําให้สามารถพิสจูน์ได้ว่า "ไอรอนแมน" นัน้ไม่ใช้ชดุ
เกราะ แตม่นัคือตวัโทน่ี สตาร์คเอง 
 ในสว่นของความเป็นเอกลกัษณ์สว่นตวัของมาร์เวลสตดูิโอ และการคดัเลือกนกัแสดงนัน้ เม่ือ
วนัท่ีมีข่าวว่าโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ นักแสดงท่ีมีประวตัิเส่ือมเสียเพราะเร่ืองยาเสพติดจะมารับบท
ซเูปอร์ฮีโร่ไอรอนแมน หลายคนในวงการภาพยนตร์ไมเ่ห็นด้วย แตผู่้ กํากบั Iron Man สองภาคแรกให้โร
เบิร์ตมาทําสกรีนเทสต์ ทนัทีท่ีกล้องเร่ิมถ่ายผู้ กํากบัก็หมดข้อสงสยั ไม่มีใครกล้าพดูว่าเขาไม่ใช่ไอรอน
แมนอีกตอ่ไป แล้ว โรเบร์ิต ดาวนีย์ จเูนียร์ กลบัขึน้แท่นซเูปอร์สตาร์อีกครัง้หลงัจาก Iron Man ภาคแรก
กวาดเงินไปกว่า 585 ล้านเหรียญทัว่โลก ตามด้วยภาคสองท่ีทําเงินไป 623 ล้านเหรียญ ทัง้หมดนีค้ง
ไมเ่กินเลยท่ีเขาจะได้รับคา่ตวัสงูถึง 50 ล้านเหรียญสําหรับภาพยนตร์สองเร่ืองคือ The Avengers ภาค
แรก และ Iron Man 3 ทําให้เขาครองตําแหน่งนกัแสดงท่ีมีคา่ตวัสงูท่ีสดุสองปีติดตอ่กนั (2013-2014) 
เร่ืองราวชีวิตท่ีพลิกผนัของดาวนีย์ก็คล้ายกบัโทน่ี สตาร์ก ใน Iron Man จากดาราดงับนพรมแดงออ
สการ์เดนิเข้าสูเ่รือนจําและสถานบําบดัยาเสพตดิ ไมต่า่งจากมหาเศรษฐีเพลย์บอยเสเพลท่ีถกูลกัพาตวั
ไปกกัขงัไว้ในถํา้แต่เขารอดตายออกมาในชุดเกราะเหล็ก ต่อสู้กบัศตัรู และเข้าใจชีวิตท่ีเฉียดตายมาก
ขึน้ 
 

5.2.2 การสร้างตวัละคร กัปตนั อเมริกา หรือ สตฟี โรเจอร์ส  
ได้มีการตีความตวัละครไปในรูปแบบท่ีคล้ายคลงึกนั และยงัคงลกัษณะเอกลกัษณ์ของความ

เป็นกัปตัน อเมริกาจากในภาพยนตร์สือการ์ตูนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตวัละครสตีฟ โรเจอร์ส ใน
ภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะของ Hero Archetype อยา่งชดัเจน มีคาแรคเตอร์ท่ีกล้าหาญ ตอ่สู้กบั
สิ่งเลวร้าย มีลักษณะกระตือรือร้น มีพลัง (The Energizer) และ ลักษณะชอบสังเกตการณ์  
(The Observer) เป็นคนประเภทระตือรือร้น มีความมัน่ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทัง้เป็นคน
ประเภทรักษากฎเกณฑ์ เก็บตวั เป็นตวัของตวัเองสูง แม้จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ แต่กัปตนักลบัไม่มีพลงั
ซูเปอร์ฮีโร่เลยเพราะถึงเซรุ่ม Super-Soldier และรังสี Vita จะเปล่ียนเขาจากชายร่างกายอ่อนแอ
กลายเป็นมนษุย์ท่ีมีความสมบรูณ์แบบทกุ ๆ ด้านก็ตาม แตค่วามแข็งแกร่ง ความอดทน ความเร็ว และ
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ความยืดหยุน่นัน้ ล้วนอยูใ่นจดุสงูสดุ  นอกจากความสมบรูณ์ด้านร่างกายแล้ว กปัตนัอเมริกายงัฝึกฝน
ทักษะการต่อสู้ และการรบ ประกอบกับการท่ีเขามีความรู้ทางการทหารอยู่มาก ทําให้เขาเป็น
ผู้ ชํานาญการวางกลยุทธ์และบญัชการรบ รวมไปถึงทกัษะการเอาตวัรอดและการบินอีกด้วย กปัตนั 
อเมริกามกัใช้วิธีแก้ปัญหาตามแบบของทหาร โดยรับคําสัง่และทําตามอย่างไม่มีข้อแม้ กปัตนั อเมริกา 
หรือ สตีฟ โรเจอร์ส มีการกระทําท่ีเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ ในกลุม่อเวนเจอร์ในแง่การปกป้องสงัคมจากสิ่ง
ชัว่ร้าย แต่พฤติกรรมดงักล่าวอาจเกิดจากมมุมองและความเช่ือท่ีต่างกันออกไป โดยกัปตนัอเมริกา
กปัตนัมีเหตผุลของเขาเองแน่นอน และด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นสิง่นําทางของเขา 

นัน้คือสิ่งท่ีบริสทุธ์ิใจอย่างท่ีสดุ เป็นสิ่งท่ีทําให้ภาพยนตร์เร่ืองนีมี้จดุเดน่ตรงท่ีไม่มีใครผิดหรือ
ถกู ในเร่ืองนีจ้ะมีแตต่วัร้ายท่ีไมเ่ดน่ชดัเพราะพวกเขาตา่งก็มีมมุมองของตวัเอง ตวัละครกปัตนัอเมริกา
ในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้มีจดุร่วมในการปกป้องโลก และขจดัสิง่ชัว่ร้ายตา่ง ๆ ในหมดไปด้วยวิธีการ
ท่ีถกูต้อง และตรงไปตรงมา 
 เร่ืองราวของตวัละครกปัตนัอเมริกานัน้สตีฟ โรเจอร์ ชายหนุ่มผู้ ขีโ้รคท่ีลงสมคัรเข้าโครงการ " 
ซูปเปอร์โซลเจอร์ " โดยหวังท่ีว่าเขาจะได้กลายเป็นทหารอย่างสมภาคภูมิ โดยเขาได้รับเลือกจาก  
ดร.ไรน์สไตน์ และด้วยการทดลองครัง้นีทํ้าให้เขากลายเป็นยอดมนุษย์คนแรกของโลกผู้ มีร่างกายท่ี
แข็งแรงกวา่คนทัว่ไปอยา่งมาก และเปล่ียนรูปร่างของให้สงูใหญ่ขึน้ล่ําขึน้จนแทบมองไมเ่ห็นรูปร่างของ
ในตอนแรกเลย เขาได้กลายเป็นสดุยอดทหารของอเมริกาในขณะนัน้ ซึ่งจากผลความสําเร็จของการ
ทดลองนี ้ทางกองทพัจงึมุง่หวงัจะสร้างกองทพัยอดมนษุย์ขึน้มา แตก็่ต้องผิดหวงัเม่ือ ดร.ไรน์สไตน์ ถกู
สงัหารหลงัจากท่ีเขาทําการทดลองกบัสตีฟเสร็จ โดยท่ีสตูรและการทดลองตา่ง ๆ อยู่ในหวัของดร.ไรน์
สไตน์ สตีฟจึงกลายเป็นยอดมนษุย์เพียงคนเดียว และเขามาโผลใ่นยคุปัจจบุนัได้เน่ืองจาก เขาโดนแช่
แข็งอยู่ท่ีขัว้โลกเหนือ โดยมีสาเหตมุาจากในช่วงท้ายของสงครามโลกนัน้ได้ติดอยู่บนเคร่ืองบินรบของ
นาซี เพ่ือทําการปลดชนวนระเบดิร้ายแรง แตเ่ขาทําพลาดและตกลงมาจนโดนแช่แข็งอยูท่ี่น่ี โดยเหลา่อ
เวนเจอร์ได้มาพบเขาละช่วยเหลือออกมา 

ในด้านรูปลกัษณ์ของตวัละครกปัตนั อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร์สนัน้ เป็นผู้สวมเคร่ืองแบบท่ีมี
ลวดลายแบบธงชาติสหรัฐอเมริกา และมีโลท่ี่ไม่มีสิ่งใดสามารถทําลายได้ ซึง่สามารถใช้ร่อนเพ่ือโจมตี
เป็นอาวธุได้ สีหลกั ๆ ท่ีอยู่ในชดุคือสีของธงชาติอเมริกนั สีแดง สีขาว สีนํา้เงิน แสดงออกถึงแสดงออก
ให้เห็นถึง ความจงรักภกัดี ความไว้ใจ ความศรัทธา ความมัน่ใจ พลงั ความคล่องแคล่ว ความกล้า
หาญ ความแข็งแกร่ง ความบริสทุธ์ิ และ สนัติภาพ คาแรคเตอร์กปัตนัอเมริกานีเ้ป็นตวัการ์ตนูของมา
เวลยคุ ค.ศ. 1940 ท่ีสร้างจากเจตนาต้องการท่ีจะสร้างความรักชาติ โดยให้เขาต้องทําการตอ่สู้กบัฝ่าย
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อกัษะแห่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง กัปตนัอเมริกาจึงกลายมาเป็นตวัละครท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ
ของไทม์ล่ีคอมิกส์ ในช่วงยคุของสงครามโลกครัง้ท่ี 2  

ในส่วนของความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัของมาร์เวลสตูดิโอ และการคดัเลือกนักแสดงนัน้ 
นกัแสดง คริส อีแวนส์ มีช่ือเต็ม ๆ ว่า คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต อีแวนส์ ได้ถูกเลือกให้มารับบท Steve 
Rogers หรือ Captain America ท่ียิ่งทําให้เขาโด่งดังเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้  เน่ืองจากเป็น
ภาพยนตร์แนวฮีโร่ท่ีเหลา่แฟน ๆ การ์ตนูทัว่โลกตา่งก็ตัง้หน้าตัง้ตารอ แล้วบวกกบัความเหมาะสมทัง้
หน้าตา รูปร่างท่ีลงตวัเพราะคริสต้องดแูลร่างกายอย่างหนกัท่ีจะได้มา และการแสดงท่ีเป่ียมไปด้วย
คณุภาพ ก็เลยทําให้ภาพยนตร์เร่ือง Captain America : The First Avenger ได้รับการประสบ
ความสําเร็จเป็นอยา่งมาก 

 
5.2.3 ธอร์ โอดนิสันเจ้าชายแห่งแอสการ์ด  
ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers : Age of Ultron ซึง่ตวัละครธอร์ใน

ภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะของ Hero Archetype และ Fool Archetype ในคน ๆ เดียว ซึง่มี
คาแรคเตอร์ท่ีกล้าหาญ ตอ่สู้กบัสิง่เลวร้าย อีกทัง้ยงัตวัละครท่ีมีความสบัสนทัง้ในตวัเองและเหตกุารณ์
ตา่งๆ เป็นตวัสร้างสถานการณ์ลําบากให้กบัตวัละครอ่ืน ๆ โดยไมต่ัง้ใจ รวมไปถึงสร้างความตลกขบขนั
ให้กบัเร่ืองราวเน่ือจากธอร์เป็นตวัละครท่ีมาจากดาวดวงอ่ืน บริบททางสงัคมจึงเป็นในลกัษณะย้อนยคุ 
เพราะฉะนัน้การท่ีมาเจอกบัคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มอเวนเจอร์ ธอร์จึงดแูตกตา่งและชวนให้ขบขนัอยู่บางที 
ธอร์ เป็นคนประเภทระตือรือร้น มีความมัน่ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทัง้เป็นคนประเภทคิดไว 
ทําไว บางครัง้ทําอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และชอบความท้าทาย นิสยัใจร้อน วู่วาม บุ่มบ่าม มทุะล ุทํา
อะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลงัเท่าไหร่ ดเุดือดเลือดพล่าน ไม่ค่อยยอมฟังท่ีคนอ่ืนเขาพดู หยิ่งในศกัดิ์ศรี
ของตนเองแตก็่ยงัรักเพ่ือน รักพวกพ้องมาก ๆ เห็นคนอ่ืนสําคญักวา่ตวัเอง บางทีก็ถกูหลอกง่ายไป 

เร่ืองราวของตวัละครธอร์นัน้ธอร์คือบตุรแห่งโอดิน เทพเจ้าสายฟ้าผู้ปกครองแอสการ์ด ธอร์ได้
ทําผิดโทษฐานเข้าไปโจมตียกัษ์นํา้แข็ง โอดินจึงลงโทษธอร์ให้ตกลงไปอาศยัอยู่ในโลกในนามของหมอ
พิการโดนลัด์ เบลค เพ่ือสัง่สอนให้ธอร์มีความเมตตา เม่ือธอร์เกิดความเมตตาท่ีต้องรักษาผู้ เจ็บป่วย 
เม่ือโอดินเห็นจึงเนรมิตไม้เท้าไว้ท่ีภูเขาแห่งหนึ่ง ดร.เบลคได้ไปเจอไม้เท้าอนัหนึ่งเม่ือเค้าเคาะเค้าก็
กลายร่างเป็นธอร์ เทพเจ้าสายฟ้าและความทรงจําทัง้หมดก็ได้กลบัมา เขาจึงได้เดินทางไปมาระหว่าง
โลกและแอสการ์ด 
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 ในด้านรูปลักษณ์ของธอร์นัน้ ถูกออกแบบให้สวมชุดเหมือนกับเสือ้เกราะโรมันยุคโบราณ
เพราะเป็นตวัละครท่ีสร้างมาจากธอร์ เทพเจ้าสายฟ้าของตํานานเทพปกรณมันอร์ สีท่ีใช้คือ สีแดง และ
เทา แสดงออกให้เห็นถึง พลงั ความคลอ่งแคลว่ ความกล้าหาญ ความอนัตราย ความแข็งแกร่ง ความ
โกรธ ความมุ่งมัน่ ความต้องการ ธอร์มีพละกําลงั ความแข็งแกร่งระดบัเทพเจ้า มีความเป็นผู้ นําสงู มี
พลงัใจท่ีกล้าหาญเเละหย่ิงทะนงในศกัดิศ์รีความเป็นเทพเจ้าของตน 
 ในสว่นของความเป็นเอกลกัษณ์สว่นตวัของมาร์เวลสตดูิโอ และการคดัเลือกนกัแสดงนัน้ คริส 
เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) เขาแสดงในฮอลลีวู้ดเป็นครัง้แรกในบทบาท George Kirk ใน Star 
Trek (2009) จากนัน้ตอ่มาในปี 2010 รับบท Kale เร่ือง A Perfect Getaway และเร่ืองอ่ืน ๆ อีกเช่น 
Ca$h,Red Dawn,The Cabin in the Woods และรับบทบาทพระเอกท่ีโดง่ดงัในเร่ือง Thor, The 
Avengers และ Rush คริสได้รับการการันตีโดยส่ือยกัษ์ใหญ่อยา่งนิตยสาร People ท่ียกรางวลัผู้ชายท่ี
เซ็กซี่ท่ีสดุประจําปี 2014 ให้เขาแบบไร้ข้อกงัขา คริสเป็นเจ้าของหุ่นสงูใหญ่ กํายํา แข็งแรง ด้วยความ
สงูราวรูปปัน้ 191 ซม. และกล้ามเนือ้แบบนกักีฬา เขาจึงเหมาะกบับทเทพเจ้าสายฟ้า ฮีโร่ร่างใหญ่ผู้
พร้อมช่วยเหลือมนษุยชาตแิละปกป้องดวงดาวของตวัเองจากภยัอนัตราย 
 

5.2.4 ฮัลค์ หรือ ดร. โรเบร์ิต บรูซ แบนเนอร์  
 นกัวิทยาศาสตร์ท่ีทําการทดลองเก่ียวกบัรังสีแกมมา แตใ่นระหวา่งการทดลอง เกิดอบุตัเิหตขุึน้
ทําให้เขากลายร่างเป็นสตัว์ประหลาดตวัใหญ่ยกัษ์ ร่างกายสีเขียว มีพละกําลงัมหาศาลหรืออีกช่ือหนึ่ง
คือ ฮลัค์ ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers: Age of Ultron ซึง่ตวัละครธอร์ใน
ภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะของ Hero Archetype และ Shadow Archetype ในคนๆเดียว ซึง่มี
คาแรคเตอร์ท่ีกล้าหาญ ตอ่สู้กบัสิง่เลวร้าย อีกทัง้ยงัตวัละครท่ีมีความสบัสนทัง้ในตวัเองและเหตกุารณ์
ตา่ง ๆ เพราะคาแรคเตอร์นึงในร่าง ในทางลบ  และพยายามซอ่นมนัเอาไว้ไม่แสดงด้านนีอ้อกมา เป็น
ด้านมืดท่ี ดร.บรูซ ไม่ต้องการจะรับรู้ว่ามีสิ่งนีอ้ยู่ ดร. บรูซ แบนเนอร์ นัน้มีลกัษณะ ชอบสงัเกตการณ์ 
(The Observer) เป็นคนประเภทรักษา กฎเกณฑ์ เก็บตวั เป็นตัวของตัวเองสูง ส่วนใหญ่จะมี
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ในทางกลับกันในร่างของฮัลค์นัน้ ฮัลค์ จะมีลักษณะลักษณะ
เคล่ือนไหว (The Mover) เป็นคนประเภทระตือรือร้น อีกทัง้เป็นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ทํา
อะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และชอบความท้าทาย นิสยัใจร้อน วู่วาม บุม่บา่ม มทุะล ุทําอะไรไม่คอ่ยคิดหน้า
คิดหลงัเท่าไหร่ ดเุดือดเลือดพล่าน ไม่คอ่ยยอมฟังท่ีคนอ่ืนเขาพดู หยิ่งในศกัดิ์ศรีของตนเองแต่ก็ยงัรัก
เพ่ือน รักพวกพ้องมาก ๆ 
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 เร่ืองราวของตวัละครฮลัค์นัน้ ดร.บรูซ แบนเนอร์ถูกกองทัพสหรัฐคดัเลือกให้ไปทดลองเพ่ือ
สร้างซูเปอร์โซลเดอร์เซร่ัมชนิดเดียวกบัของกปัตนัอเมริกาขึน้มาใหม่ภายใต้การดแูลของนายพลรอสส์ 
พ่อของเบ็ตตี ้แบนเนอร์เช่ือว่ารังสีแกมมาเป็นกญุแจไขความลบัของการทดลองนี ้แบนเนอร์ตดัสินใจ
ทดสอบรังสีกับตวัเอง แต่ผลมันไม่ได้ออกมาดีอย่างท่ีคิด ด้วยปริมาณของรังสีแกมมาจํานวนมาก 
สง่ผลให้แบนเนอร์กลายร่างเป็นสตัว์ประหลาดแห่งโทสะหรือฮลัค์ เขากลายเป็นฮลัค์แคช่ัว่คราวก่อนจะ
กลบัร่างเดิม ถ้ามีอารมณ์โกรธรุนแรง แบนเนอร์จะกลายร่างเป็นฮลัค์อีกเร่ือย ๆ เม่ือมหตัภยัท่ีกําลงัจะ
เกิดขึน้บนโลก ต้องการความเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ของดร.แบนเนอร์ นิค ฟิวร่ี ผู้ อํานวยการหน่วย 
S.H.I.E.L.D. จึงชวนเขามาร่วมทีม โดยรู้ดีว่าเดอะ ฮลัค์, พลงัอนัน่าอศัจรรย์ของดร.แบนเนอร์จะเป็น
ผลดีตอ่ทีมอเวนเจอร์ส 
 ในด้านรูปลักษณ์ของฮัลค์นัน้ ถูกออกแบบให้มีพละกําลังท่ีไม่มีท่ีสิน้สุด ฮัลค์มีพละกําลัง
เร่ิมต้นในการยกสิ่งของอยู่ท่ี 100 ตนั และเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ตามความโกรธ สีของผิวภาพยนตร์คือสีเขียว 
ให้ความรู้สกึถึงการเตบิโต ความออ่นโยน การมองโลกในแง่ดี และความทนทาน ซึง่จดุเดน่ตวัละครคือ
ในเวลาปกติเป็นดร.แบนเนอร์ แตพ่อโกรธมาก ๆ ก็จะกลายร่างเป็นอสรุกายฮลัค์ เนือ้เร่ืองกลา่วถึงนกั
ฟิสิกส์ช่ือ ดร. บรูซ แบนเนอร์ ท่ีประสบอุบัติเหตุจากการทดลองจนถูกรังสีแกมมา และเกิดความ
ผิดปกติกบัร่างกาย กลายร่างเป็นมนษุย์ตวัสีเขียวท่ีมีพละกําลงัมหาศาล แตไ่ม่สามารถควบคมุตวัเอง
ได้ 
 ในส่วนของความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัของมาร์เวลสตูดิโอ และการคดัเลือกนักแสดงนัน้ 
มาร์ค รัฟฟาโล คือหนึง่ในนกัแสดงชายยอดนิยมคนหนึ่งของวงการฮอลลีวู้ด เขาเร่ิมต้นอาชีพในวงการ
ละคร และได้รับรางวลั Lucille Award สาขานกัแสดงชายยอดเย่ียมจากเร่ือง This is Our Youth 
ขณะท่ีในวงการภาพยนตร์นัน้ รัฟฟาโล ่โดง่ดงัจาก You Can Count on Me ในปี 2000 ซึง่ทําให้ได้รับ
รางวลันกัแสดงนําชายยอดเย่ียมจากเทศกาลภาพยนตร์มอน ทรีอลั และรางวลัดาวรุ่งยอดเย่ียมจาก
สมาคมนักวิจารณ์ภาพยนตร์แห่ง ลอส แองเจลิส เขาขึน้ช่ือว่าเป็นนักแสดงท่ีเข้าถึงบทบาทได้ใน
ภาพยนตร์ทุกแนว ถึงกระนัน้ เขาเคยให้สมัภาษณ์ว่ารู้สึกหวัน่ใจกบัการก้าวสู่ขอบเขตการแสดงใหม ่
แตเ่ขาก็ไมส่ามารถปฏิเสธถึงความต่ืนเต้นและความกระตือรือร้น ท่ีมีตอ่โปรเจกต์ "The Avengers" ได้ 
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5.2.5 ตวัละคร โลกิ  
 ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger ซึง่ตวัละครนีมี้ลกัษณะของ Shadow Archetype และ 
Trickster Archetype ในคนๆเดียว มีคาแรคเตอร์ท่ีชัว่ร้าย อีกทัง้ยงัใช้กลอบุายหรือเลห์่เหล่ียมในการ
ทําให้ตนเองได้เปรียบ LOKI (โลกิ) ก็คือ เทพองศ์หนึ่งจากตํานานเทพทางยุโรปเหนือ (Norse 
Mythology) ซึ่ง LOKI นัน้เป็น เทพท่ีเกิดจาก “ยกัษ์” กับ “เทพ” โดยมีศกัดิ์เป็นหลานชายของเทพ 
Odin ซึง่เป็นเทพเจ้าท่ีมีตําแหน่งสงูท่ีสดุของยโุรปเหนือ LOKI นัน้มีสมญาวา่เป็นเทพแห่งไฟ มีนิสยัเจ้า
เลห์่ชอบพดูโกหกและยงัมีความสามารถในการแปลงร่างของตนเองได้อีกด้วย โดยนิสยัแล้ว “โลกิ” นัน้
เป็นคนซกุซนชอบแกล้งคนอ่ืน  

เร่ืองราวของตวัละครโลกินัน้มีท่ีมาเดียวกบัธอร์ มาจากภาพยนตร์แยกเร่ือง Thor (2011) ‘โลกิ’ 
บตุรแห่งลยุว่ี เทพแห่งการหลอกลวงและการโกหก (God of Mischief) เขาเป็นน้องบญุธรรมของ ‘ธอร์’ 
เทพเจ้าแห่งสายฟ้าจากตํานานเทพนิยายนอร์สท่ีถกู Marvel Comics จบัมายําเป็นการ์ตนูซูเปอร์ฮีโร่
ในซีรีส์ Thor เม่ือมหาสงครามระหว่างเหล่าเทพแห่งแอสการ์ดกับยกัษ์นํา้แข็งแห่งโยทนัไฮม์อุบตัิขึน้ 
'บอร์' ราชาแห่งแอสการ์ด ได้กรีฑาทพัเข้ากวาดล้างเหลา่ยกัษ์นํา้แข็งถึงโยทนัไฮม์ แตร่ะหว่างท่ีรบกนั
อยู่นัน้ บอร์ถกูแช่แข็งและสาปให้กลายเป็นหิมะจนหายตวัไป 'โอดิน' บตุรของบอร์ จึงได้ขึน้มาเป็น
ราชาผู้ นําทัพแอสการ์ดเข้ากวาดล้างเหล่ายักษ์นํา้แข็งรวมถึงสังหาร ‘ลุยว่ี’ ผู้ เป็นราชาลงได้ หลัง
สงครามสงบลง โอดนิได้สํารวจโยทนัไฮม์และเขาก็พบกบัเด็กชายเผ่ายกัษ์นํา้แข็งคนหนึ่งท่ีมีรูปลกัษณ์
ผิดแปลกไปจากยักษ์นํา้แข็งทั่วไปท่ีมีผิวสีนํา้เงินและร่างสูงใหญ่ เด็กคนนีมี้ร่างกายเท่ากับชาวแอ
สการ์ด ผิวกายก็ไม่ใช่สีนํา้เงิน โอดินจึงเก็บมาเลีย้งเป็นบุตรบุญธรรมและตัง้ช่ือให้ว่า ‘โลกิ’ แต่
เน่ืองจากโอดนิมี ‘ธอร์’ เป็นบตุรชายอยูแ่ล้ว โลกิจงึเหมือนตกอยู่ภายใต้เงาของธอร์เสมอมา เพราะธอร์
ทัง้แข็งแกร่ง สง่างาม น่าเกรงขาม ต่างจากโลกิท่ีตวัเล็ก ร่างกายอ้อนแอ้น อ่อนแอ โลกิจึงอิจฉาธอร์ 
และเจ็บปวดอยา่งยิ่งท่ีตวัเองเป็นเพียงทายาทลําดบัสอง โลกิเลยไม่อยู่น่ิง คอยหาเร่ืองก่อกวนธอร์และ
ป่วนเหลา่ฮีโร่เสมอ 
 ในด้านรูปลกัษณ์ของโลกินัน้ ถกูออกแบบให้เป็นตวัละครร้ายท่ีหน้าตาดี ชดุนัน้ถกูออกแบบให้
สวมชุดเหมือนกบัเสือ้เกราะโรมนัยคุโบราณเช่นเดียวกนักบัธอร์ สีหลกั ๆ คือ สีดํา และสีทอง ท่ีให้
ความรู้สึกถึงความเศร้าหมอง พลัง ความชั่วร้าย ความตาย ความลึกลับ ความหวาดกลัว ความ
ซบัซ้อน ความสบัสน ความขลาด ความอิจฉา และ ความหึงหวง เช่นเดียวกบัคาแรคเตอร์ของตวัละคร
นีท่ี้ไม่ได้ร้ายโดยเนือ้แท้แตมี่หลาย ๆ เหตผุลผลกัดนัให้เขาเป็นอย่างนัน้ หลกั ๆ คือริษยาธอร์แตใ่น
ขณะเดียวกนัก็ช่ืนชม และอยากเป็นแบบธอร์ท่ีมีแต่คนรัก ยินดีต้อนรับ ไม่เหมือนเขาท่ีดหูวัเดียวกระ
เทียบลีบในสงัคม 
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ในสว่นของความเป็นเอกลกัษณ์สว่นตวัของมาร์เวลสตดูโิอ และการคดัเลือกนกัแสดงนัน้ ทอม 
ฮิดเดิลสตนั (Tom Hiddleston) ได้รับการทาบทามให้มาเลน่ภาพยนตร์เร่ือง Thor โดยได้รับบทเป็นโล
กิน้องชายของเทพเจ้าสายฟ้า ซึ่งภาพยนตร์เร่ืองนีน้ับว่าเป็นการแจ้งเกิดให้กับเขาอย่างเต็มตวั จน
บางครัง้มีแฟน ๆ ภาพยนตร์หลายคน บอกว่าเขาแอบแย่งความโดดเด่น และแย่งคะแนนความน่า
สงสาร มาจาก คริส เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) ผู้ รับบทธอร์ด้วยซํา้ไป ภายหลงัจากเป็นท่ีรู้จกัจาก
ภาพยนตร์เร่ือง Thor แล้ว เขาอย่างยิ่งใหญ่อีกครัง้กบัซูเปอร์ฮีโร่ทัง้หลายใน The Avengers และเขา
ยังคงได้รับเสียงตอบรับท่ีดีจากแฟน ๆ อีกเช่นเคย แม้จะเป็นตัวร้ายของเร่ือง แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้
บทบาท โลกิ ของเขาถกูกลืนกินไปในหมูผู่้พิทกัษ์โลกแตอ่ยา่งใด 
  
5.3 อภปิรายผลการวจิัย 

 
การเลา่เร่ือง Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of Ultron ตวัละครซุปเปอร์ฮ่ีโร่

หลกั ๆ ส่ีคนในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะของ Hero Archetype เป็นแกนหลกั และเพิ่มมิติให้กบั
ตวัละครทัง้ส่ีโดยการสร้างตวัละครท่ีเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เหมือนกนัตา่งกนัตรงท่ี พืน้ฐานของแตล่ะคน การ
กระทํา หรือการแสดงออก โดยท่ี Ironman มีลกัษณะของ Trickster Archetype  ท่ีเพิ่มเลห์่เหล่ียมใน
การทําให้ตนเองได้เปรียบ หรือได้ผลประโยชน์ เพราะตวัละครนีเ้ป็นทัง้นกัวิทยาศาสตร์และนกัธุรกิจ ซึง่
จะแตกตา่งจาก Captain America อย่างชดัเจนเพราะตวัละครนีจ้ะเน้นความเป็น Hero Archetype 
อย่างมากมีคาแรคเตอร์ท่ีเหมือนเป็นผู้ นําของกลุ่มอเวนเจอร์ มีความกล้าหาญ ต่อสู้กบัสิ่งเลวร้าย มี
ลกัษณะท่ีซื่อตรงอยา่งชดัเจน ในสว่นของ Thor นัน้จะเพิ่ม Fool Archetype เข้ามาเป็นตวัละครท่ีสร้าง
สถานการณ์ลําบากให้กบัตวัละครอ่ืน ๆ รวมไปถึงสร้างความตลกขบขนัให้กบัเร่ืองราว Hulk นัน้จะมี
ความเป็น Shadow Archetype มีความสบัสนทัง้ในตวัเองและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ เพราะคาแรคเตอร์นึง
ในร่างเป็นทางลบ และพยายามซ่อนมนัเอาไว้ไม่แสดงด้านนีอ้อกมา หรือแม้แต่ตวัร้ายในภาพยนตร์ก็
ยงัสร้างให้มีมิติ Loki นัน้มีทัง้ Shadow Archetype และ Trickster Archetype ในคน ๆเดียว มี
คาแรคเตอร์ท่ีชัว่ร้าย อีกทัง้ยงัใช้กลอบุายหรือเลห์่เหล่ียมในการทําให้ตนเองได้เปรียบ จะเห็นได้ว่าตวั
ละครหลกัในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้จะมีคาแรคเตอร์ท่ีไม่ทับซ้อนกันทําให้การกระจายบททําได้
อย่างทั่วถึง ทุกตัวละครโดดเด่นในแนวทางของตัวเอง ในส่วนขององค์ประกอบในโครงเร่ืองใน
ภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้เป็นไปตามขนบการเล่าเร่ืองของ กาญจนา แก้วเทพ (2541) คือ มีการเล่า
เร่ืองไปตามขัน้ตอนตัง้แต่ขัน้เร่ิมเร่ือง ขัน้พฒันาเหตกุารณ์ ขัน้ภาวะวิกฤต ขัน้ภาวะคล่ีคลาย และขัน้
ยตุิเร่ืองราว เช่นเดียวกบัภาพยนตร์เร่ืองอ่ืน ๆ แต ่Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of 
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Ultron มีความตา่งท่ีตอนนจบของเร่ืองท่ีมีเร่ืองราวในสว่นของ End Credit ท่ีต้องการจะเช่ือมโยงไปยงั
ภาพยนตร์อ่ืน ๆ ซึง่มาร์เวลสตดูิโอเองเป็นบริษัทแรกท่ีทําสิ่งนีอ้อกมาเป็นเป็นท่ีนิยมได้ ซึง่กลยทุธ์ End 
Credit นีก้ลายเป็นธรรมเนียมของภาพยนตร์มาร์เวลเกือบทกุเร่ืองท่ีหลงั End Credit จะมีฉากลบั 
เลก็ ๆ น้อย ๆ เพ่ือบอกใบ้ภาคตอ่ไปหรือเช่ือมไปหาเร่ืองอ่ืนในจกัรวาลซึง่ฉากดงักลา่วกลายเป็นลกูเลน่
ท่ีผู้ชมติดตามชมมาตลอดตัง้แตปี่ 2008 End Credit ของมาร์เวลจะเป็นการปพืูน้เช่ือมโยงไปยงัเร่ือง
อ่ืน ๆ ซึง่เป็นการสร้างความพกูพนัธ์และความอยากดตูวัละครต่อ ๆ ไปจากค่ายภาพยนตร์นี ้จาก
ศกึษาพบว่าจดุเร่ิมต้นของกลยทุธ์ End Credit นัน้เป็นเพราะทางมาร์เวลสตดูิโอเองอยากเอาใจแฟนๆ 
เพราะคดิวา่แฟนภาพยนตร์อยากรอดซูุปเปอร์ฮีโร่หลายๆตวัมาอยู่ในเร่ืองเดียวกนั พวกเขาจึงอยากทํา
อเวนเจอร์ เขาเร่ิมแนะนําซุปเปอร์ฮีโร่ทีละตวั ๆ แล้วค่อยจบัมาเจอกนั เขาวางแผนลว่งหน้ากนันาน 
แล้วกลายเป็นวา่หนงัอเวนเจอร์ทําเงินมากมหาศาล อีกทัง้ยงัเป็นหนงัพาณิชย์ท่ีดี มีการดําเนินเร่ืองน่า
ตดิตาม เลยทําให้ได้กลุม่คนดท่ีูเป็นแฟนมาร์เวลและไมใ่ช่แฟนกลบัมาตดิตาม 

การเลา่เร่ืองของภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลสตดูิโอท่ีทํารายได้สงูสดุสองอนัดบัแรกนัน้
กลยทุธ์ท่ีเห็นได้เดน่ชดัอีกอย่างคือ Marvel Cinematic Universe หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า MCU นัน้ คือ
การผลิตภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่หลาย ๆ เร่ืองของมาร์เวลท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน โดยเร่ิมต้นจาก
ซปุเปอร์ฮีโร่แตล่ะคน แล้วนําหลาย ๆ คนมารวมกนัในภาพยนตร์อีกเร่ือง และเร่ืองตอ่ ๆ มาก็มีความ
เก่ียวเน่ืองกนัอีก ซึง่ก่อนจะมาเป็นภาพยนตร์เร่ือง Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of 
Ultron ตวัละครหลกัทัง้หมดส่ีคน Iron Man Captain America Thor และ Hulk ถกูสร้างขึน้มาโดยการ
วางแผนลว่งหน้าจากมาร์เวลสตดูิโอ กลยทุธ์ Marvel Cinematic Universe นีมี้ระบบการทํางานท่ีเร่ิม
ตัง้แต่การเขียนบท การคดัเลือกนกัแสดง และทุก ๆ ขัน้ตอนการสร้างภาพยนตร์แต่ละเร่ืองท่ีต้อง
สอดคล้องต่อเน่ืองกัน ผู้ กํากับภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจะต้องมาพูดคุยกันเพ่ือวางแผนให้ทิศทางของ
ภาพยนตร์แตล่ะเร่ืองสอดประสานอย่างลงตวั มนัก็เลยขยายตลาดออกไปได้กว้างกว่าเดิมอีก มาร์เวล
คือเขามีหลกัการอยู่ เขาจะวางโครงเร่ืองมา ว่าต้องการเนือ้เร่ืองประมาณไหน ต้องการเช่ือมโยงไปยงั
ภาพยนต์เร่ืองอ่ืนยงัไง ท่ีเหลือปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของผู้ กํากบั การคมุโทนของมาร์เวลสตดูิโอขึน้อยู่กบั
โปรดิวเซอร์ใหญ่ คือ Kevin Feige ตัง้แตบ่ท เลือกผู้ กํากบั Post Production เขาจะเป็นคนคมุว่าโทน
ทัง้หมดของภาพยนตร์จะไปทิศทางไหนซึ่งจะเห็นได้ว่าโทนของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นส่วนเครียด หรื
อดราม่าแค่ไหน ทางค่ายภาพยนตร์ก็จะจะไม่ทิง้อารมณ์ขนัในเร่ือง จากการศกึษาพบว่ามาร์เวลสตดูิ
โอจะเอา Concept ของ Comics ถึงแม้ว่าแตล่ะเลม่จะเป็นเร่ืองราวท่ีแยกกนัไป ท่ีว่าไม่ว่าจะเป็นเลม่
ของ Spiderman เล่มของ Iron Man เล่มของ Captain America แต่ว่าทกุอย่างมนัเกิดขึน้ในโลก
เดียวกัน อย่างเช่นวนัหนึ่งสไปเดอร์แมนไปหยุดโจรปล้นแบ้งค์ แล้วแบ้งค์ระเบิด ในเล่มของกัปตนั
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อเมริกาบนิผา่นแบ้งค์นัน้ ก็จะเห็นว่ามนัระเบิดไปมนัเป็นความตอ่เน่ืองกนัท่ีทําให้คนอ่านรู้สกึว่าเราอยู่
ในโลกท่ีมนัสมจริงและเป็นโลกท่ีกว้างมีอะไรเกิดขึน้ตลอดเวลา และเขานํา Concept นีม้าใช้กับ
ภาพยนตร์ เลบทําให้คนใส่อารมณ์ใส่ความรู้สกึร่วมเข้าไปด้วย ถึงแม้ว่ากลยทุธ์ Marvel Cinematic 
Universe จะประสบความสําเร็จมากขนาดไหนก็ตามทางค่ายมาร์เวลสตดูิโอก็ยงัให้ความสําคญักบั
ภาพยนตร์เด่ียว ๆ อยู่ หมายความว่าไม่ว่าแตล่ะ่เร่ืองจะเช่ือมโยงกนัขนาดไหนแตภ่าพยนตร์เด่ียวของ
ซปุเปอร์ฮ่ีโร่แตล่ะคน ผู้ชมภาพยนตร์ท่ีไมเ่คยดก็ูต้องเข้าใจไมจํ่าเป็นต้องดเูร่ืองไหนมาก่อน  

ในส่วนของการประกอบสร้างตวัละครในภาพยนตร์ของมาร์เวลสตดูิโอท่ีทํารายได้สงูสุดทัง้
สองเร่ืองนัน้บอกเลา่สิง่หนึง่ท่ีเหมือนกนันัน่คือเร่ืองจิตใจของเหลา่ซุปเปอร์ฮีโร่นัน่เอง แม้จะมีพลงั และ
ความสามารถพิเศษอนัตระการตา แต่เนือ้แท้แล้ว อเวนเจอร์ทุกคนต่างก็มีพืน้ฐานมาจากมนุษย์ท่ีคิด
ได้และเจ็บเป็น จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก หากพวกเขาจะมีเหตผุลสว่นตวัในการตดัสินใจทําอะไรบางอย่างท่ี
พวกเขาคดิวา่ถกู แม้มนัจะต้องไปขดัแย้งกบัคนอ่ืน ๆ ก็ตามที ทีมอเวนเจอร์ แท้จริงแล้วก็เป็นแคม่นษุย์
ท่ีมีหวัจิตหวัใจไม่ตา่งจากมนษุย์ทัว่ ๆ ไป เรียกได้ว่าเป็นจดุแข็งของหนงัในแฟรนไชส์ MCU (Marvel 
Cinematic Universe) อยูพ่อสมควร ตวัละครซปุเปอร์ฮีโร่เกือบทกุตวัจะถกูสร้างความมีเลือดเนือ้แบบ
มนษุย์มาอย่างสม่ําเสมอและสอดรับกนัในหนงัแต่ละภาค ทําให้เข้าใจตวัละครแต่ละตวัในความเป็น
มนษุย์ได้ไม่ยาก จากการศกึษาพบว่า ตวัละครหลกัท่ีมีความสําคญักบัมาร์เวลสตดูิโอคือ โทน่ีสตาร์ค 
หรือไอรอนแมน ความสําเร็จส่วนหนึ่งมาจากไอรอนแมนเพราะเป็นภาพยนตร์ท่ีค่อนข้างสมจริง ได้
นกัแสดงท่ีได้อารมณ์มากอย่าง โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ และได้ทีมสร้างท่ีเป็นแฟนคอมมิกตัง้แต่เด็ก 
เป็นคนท่ีเข้าใจตวัละคร เช่นเดียวกบัคนอ่ืน นกัแสดงกบัตวัละครของมาร์เวลแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกนั 
การคัดเลือกนักแสดงนัน้ มาร์เวลสตูดิโอไม่ได้เลือกนักแสดงจากความมีช่ือเสียง แต่มองความ
เหมาะสมของบทและการเซน็สญัญาระยะยาวเพ่ือให้สอดคล้องกบั Marvel Cinematic Universe การ
คดัเลือกนกัแสดงนัน้ให้เหมาะกบับทบาทของตวัละครนัน้ เขาเลือกนกัแสดงท่ีเหมาะสมกบัตวัละครทัง้
รูปลกัษณ์หรือนิสยัสว่นตวัให้ตรงกบับท และเน้นผู้ กํากบัเข้าใจในจิตวิญญาณของหนงัสือการ์ตนูคอม
มิค มาร์เวลสตดูิโอมองว่าเป็นงานของทีม ท่ีทกุคนต้องมาช่วยกนั แล้วผู้ กํากบัทุกคนไม่ได้ต่างคนต่าง
ทํางาน ทุกคนมาช่วยกนัหมด มาแชร์กนัว่าเร่ืองจะยงัไง เพราะทกุคนต้องรับหน้าท่ีต่อๆกนัไปบางคน
ช่วยกํากบับางซีนให้อีกคน โดยหลกั ๆ แล้วจะมีผู้ กํากบัท่ีเป็นหวัเรือใหญ่หนึ่งคนกํากบัประมาณ 95% 
และเป็นผู้ กํากบัท่านอ่ืนมากํากบับางซีนให้อีกประมาณ 5% เป็นเหตผุลท่ีว่าการประกอบสร้างของตวั
ละครนัน้ ทุกอย่างมีท่ีมาท่ีไป ตวัละครทุกตวัมีมิติ ทําให้คนดมีูความรู้สึกร่วมและเอาใจช่วยไปกบัตวั
ละครเหลา่นัน้ได้ไมย่าก  
  



119 

5.4 ข้อจาํกัดของงานวจิัย 
  

เน่ืองด้วยภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avenger Age Of Ultron จากคา่ยมาร์
เวลสตดูิโอ เป็นคา่ยภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ มีความรู้เฉพาะทาง
จากประเทศไทยเท่านัน้ ทําให้ผู้วิจยัไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างในการผลิตอย่างใกล้ชิด ผู้ วิจยัจึง
ทําการศกึษาเฉพาะตวัเนือ้หา และวิธีการนําเสนอจากการรับชมและวิเคราะห์ด้วยตนเอง จึงอาจทําให้
ขาดความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์การผลติ กระบวนการผลติ ไว้ในการเลา่เร่ืองได้อยา่งลกึซึง้ 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
 

1) ในงานวิจยัชิน้นีไ้ม่ได้ศึกษาด้านการตลาดเพ่ือโปรโมทภาพยนตร์ทัง้สองเร่ือง การตลาด
เฉพาะทางของมาร์เวลสตดูิโอนัน้อาจมีส่วนอย่างมากในการทําให้ภาพยนตร์ประสบความสําเร็จใน
ด้านรายได้เช่นกัน ดงันัน้จึงอาจมีการศึกษาเก่ียวกบัการตลาดเฉพาะตวัของค่ายภาพยนตร์เพิ่มเติม
จากงานวิจยัชิน้นี ้

2) หากมีการนํางานวิจยัชิน้นีไ้ปศึกษาเปรียบเทียบเร่ือง Cinematic Universe จากค่าย
ภาพยนตร์อ่ืน ๆ จะทําให้ทราบถึงจดุแข็งจดุอ่อน รูปแบบไหนท่ีขาดหายหรือตกหลน่จากกลยทุธ์นีใ้น
วงการภาพยนตร์เพิ่มขึน้ 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจัิยและอภปิราย 
 
 จากการวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การประกอบสร้างเนือ้หาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์
เวลสตดูิโอ ได้ศกึษาโครงสร้างการเล่าเร่ืองและ การประกอบสร้างตวัละครในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮี
โร่ท่ีทํารายได้สงูสดุของมาร์เวลสตดูิโอ จํานวน 2 เร่ือง ได้แก่ Marvel's The Avenger และ 
Avenger :  Age of Ultron ประกอบกบัการค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัภาพยนตร์เร่ืองนี ้และ
การสมัภาษณ์เชิงลกึของนกัวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้ กํากบัภาพยนตร์ในประเทศไทย และผู้ มีความรู้ค
วาเชียวชาญเร่ืองมาร์เวลสตดูิโอ ซึง่จากการศกึษาและวิจยัในครัง้นี ้สามารถสรุปผลได้ดงันี ้
 
5.1 โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ที่ทํารายได้สูงสุดของมาร์

เวลสตูดโิอ 
 
โครงสร้างการเล่าเร่ืองนัน้ส่วนมากมักมีการนําเสนอแก่นเร่ือง (Theme) จะเป็นแบบ

ผสมผสานหลายอย่าง แต่หลกั ๆ จะเน้นไปทาง Power Theme ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัพลงัอํานาจท่ี
เหนือมนุษย์ ความไม่ลงรอยกนัระหว่างทีมอเวนเจอร์ และตัวร้าย ท่ีมาจากความต้องการในการ
แย่งชิงพลงัอํานาจต่าง ๆ โดยมีเร่ืองของ Morality Theme สอดแทรกอยูต่ลอดทัง้เร่ือง  

ด้านโครงเร่ืองของภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron 
ส่วนใหญ่มีพัฒนาการโครงเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อน มีการนําเสนอโครงเร่ืองท่ีมีการเน้นให้เห็นถึงการ
รวมตัวกันของซูปเปอร์ฮีโร่อย่าง ไอรอน แมน กัปตัน อเมริกา ฮัลค์ และ ธอร์ เน้นความสัมพันธ์
ระหวา่งซปูเปอร์ฮีโร่ด้วยกนั ท่ีได้มาถึงความสามคัคี โดยโครงเร่ืองในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ทัง้สอง
เร่ืองจะประกอบด้วย 
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1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition) เปิดเร่ืองด้วยโลกมนุษย์กําลงัเผชิญกับอนัตรายท่ีมาจาก
ส่ิงมีชีวิตนอกโลก พร้อมกับแนะนําตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่หลักในเร่ือง เช่น ไอรอน แมน กัปตัน 
อเมริกา ฮลัค์ และ ธอร์  

2) การพฒันาเหตกุารณ์ไปสู่ปมปัญหา (Rising Action) เป็นช่วงท่ีตวัละครหลกัในทีมอ
เวนเจอร์มีความขัดแย้งกันเองในทีม ทัง้ในแง่ของการปรับตัวเข้าหากัน หรือความไม่ลงรอยกัน
ทางด้านความคิด 

3) ขัน้ภาวะวิกฤติสงูสดุ (Climax) ทีมอเวนเจอร์กลบัมารวมตวักนัเพ่ือปกป้องโลกมนษุย์ 
โดยมีจดุจบของโลกเป็นเดิมพนั 

4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เร่ิมเห็นถึงความสามคัคีของทีมอเวนเจอร์ทําให้
ปกป้องโลกมนษุย์ให้พ้นจากอนัตรายได้  

5) ขัน้ตอนยตุิเร่ืองราว (Ending/Resolution) เหตกุารณ์ทกุอยา่งบนโลกมนษุย์กลบัเข้าสู่
สภาวะปกติ ในขณะท่ีทีมอเวนเจอร์ได้แยกย้ายไปตามทางของตวัเอง และจะสามารถรวมตวัเม่ือ
โลกต้องการความช่วยเหลือ 

แก่นเร่ืองหรือแก่นความคิด (Theme) ของภาพยนตร์เร่ืองนีจ้ะเป็นแบบผสมผสานหลาย
อย่าง แต่หลกั ๆ จะเน้นไปทาง Power Theme ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัอํานาจ ความไม่ลงรอยกนั
ระหวา่งกลุม่พระเอก และตวัร้าย ท่ีมาจากความต้องการในการแยง่ชิงพลงัอํานาจตา่ง ๆ โดยมีเร่ือง
ของ Morality Theme สอดแทรกอยู่ตลอดทัง้เร่ือง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพลงัอํานาจเหนือมนษุย์นัน้
มาพร้อมกับจิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสวนรวม ซึ่งสิ่งท่ีตัวร้ายต้องการนัน้รคือพลัง
อํานาจในแบบเดียวกนัแต่จดุมุ่งหมายการนําไปใช้นัน้ต่างกนัโดยสิน้เชิง ไม่ได้สนใจว่าสิ่งท่ีถกูต้อง
คืออะไร และไม่ได้ทําเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวมเลยแม้แตน้่อย 

ประเด็นขดัแย้งในภาพยนตร์ พบวา่ภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้มกัมีความขดัแย้งแบ่งได้เป็น 
2 แบบ คือ ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร และความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับ
ความคิดภายในจิตใจ  ซึ่งความขดัแย้งระหว่างตวัละครกบัตวัละครกบัตวัละครนัน้ มีทัง้ทีมอเวน
เจอร์ขดัแย้งกบัตวัร้าย ในสว่นของความขดัแย้งระหว่างทีมอเวนเจอร์ด้วยกนันัน้ ภาพยนต์แสดงให้
เห็นชดัให้เกินการขดัแย้งกนัเองในทีมเพ่ือสร้างปมความบาดหมางขึน้มาระหว่างทีม และเป็นการ
ตอกยํา้ขึน้มาว่าการรวมพลงัในตอนต้นนัน้ ไม่ได้ราบร่ืนอย่างท่ีมนัควรจะเป็นทําให้ประเด็นความ
ขดัแย้งของตวัละครดมีูมิติมากขึน้ ในส่วนความขดัแย้งระหว่างตวัละครกบัความคิดภายในจิตใจ
นัน้พบในลกัษณะคล้าย ๆ กนัคือ ความขดัแย้งเก่ียวกบัตวัละครนบัเป็นอีกองค์ประกอบหลกัท่ีมี
ความสําคญัในการดําเนินเร่ืองราวให้น่าติดตาม ตวัละครหลกัในทีมอเวนเจอร์ท่ีมีบทบาทเด่น ๆ มี
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ทัง้หมด 6 ตวัละคร คือ ไอรอน แมน กปัตนั อเมริกา ฮลัค์ ธอร์ โลกิ และอลัตรอน โดยทัง้หมดเป็น
ตวัละครรอบด้าน หรือตวัละครท่ีซบัซ้อน (Round Character or Complex Character) เป็นตวั
ละครท่ีมีลกัษณะนิสยัหลาย ๆ ด้านอยู่ในตวัเอง มีลกัษณะนิสยัเปล่ียนแปลงตามเหตกุารณ์ทําให้
คาดเดาได้ยาก เป็นตวัละครท่ีมีชีวิตความคิด อารมณ์ และความรู้สกึเหมือนกบัมนษุย์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง อาจมีทัง้ รัก โลภ โกรธหลง ดี หรือ เลว อยู่ในตัวเองได้ มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะต่าง ๆ ไปตามเหตุการณ์ท่ีดําเนินไป ซึ่งตวัละครซูเปอร์ฮีโร่ท่ีมาเวลสตดูิโอ
ออกแบบมานัน้มีความเป็นมนุษย์มากขึน้ ดราม่ามากขึน้ มีข้อดีข้อเสีย ไม่ใช่ใช้แต่กําลงัในการ
แก้ปัญหา ซึง่การแก้ปัญหานัน้ไมจํ่าเป็นต้องถกูต้องเสมอไป ภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้แสดงให้เห็น
ว่าการตดัสินใจของเหลา่ซปุเปอร์ฮ่ีโร่นัน้ก็มีข้อผิดพลาดได้เหมือน ๆ กบัคนทัว่ ๆ ไป 

ฉากในการเล่าเร่ืองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่วงเวลาปัจจบุนั (2014) เล่าเร่ืองจากสถาณ
การณ์ปัจจบุนัไปสู่อนาคตในลกัษณะตามเข็มนาฬิกาอาจจะมีแทรกเร่ืองราวในอดีตบ้างเพ่ือเฉลย
เง่ือนงําต่าง ๆ และสถานท่ี (Location) คือสถานท่ีตา่งๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประเทศอ่ืน 
ๆทัว่โลกบ้างประปราย 

อีกหนึ่งองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองท่ีสําคญัของค่ายภาพยนตร์มาเวลสตูดิโอ คือ บท
สนทนา เป็นรายละเอียดท่ีสําคัญส่วนหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมความดึงดูดและน่าสนใจให้กบัเนือ้เร่ืองให้
พฒันาไปเร่ือย ๆอีกทัง้ยงัเป็นการแสดงให้เห็นบคุลิก ทศันคติต่างๆของตวัละครโดยภาพยนตร์ทัง้
สองเร่ืองใช้ภาษาพดูในการดําเนินเร่ืองโดยส่วนใหญ่ ซึ่งท่ีบทสนทนาในเร่ืองนีใ้ช้บทสนทนาแบบ
ภาษาพดูทัว่ไปท่ีอาจจะมีคําท่ีส่ืออารมณ์ผู้พดู ได้มากขึน้ อาจจะมีบ้างท่ีเป็นคําสบถ มขุตลก หรือ
คําด่า แต่โดยรวมแล้วเป็นภาษาสภุาพท่ีใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวนั เป็นคําท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซบัซ้อน 
สัน้กระชบั 

ในด้านมมุมองการเลา่เร่ืองพบวา่ การเลา่เร่ืองจากมมุมองท่ีเป็นตวักลาง (The Objective) 
เป็นการเลา่เร่ืองท่ีไม่ปรากฏตวัผู้ เล่าในลกัษณะของตวับคุคล แต่จะเป็นการเล่าจากมมุมองของคน
วงนอกท่ีสังเกตและรายงานเหตุการณ์ทีเกิดขึน้อย่างเป็นกลางตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง และ
ปลอ่ยให้ผู้ชมตดัสินเอาเอง 

ตอนจบของเร่ืองนบัเป็นจดุเด่นท่ีแตกต่างจากค่ายภาพยนตร์อ่ืน ๆ โดยเฉพาะ End Credit 
ของมาร์เวลจะเป็นการปพืูน้เช่ือมโยงไปยงัเร่ืองอ่ืน ๆ ซึง่ไม่จําเป็นต้องเป็นเร่ืองถดัไป End Credit 
เพ่ือเช่ือมโยงภาพยนตร์ แล้วพอมนัมีแล้วมนัเลยทําให้กลายเป็นลกูเลน่ของคา่ยท่ีคนประทบัใจ เขา
ก็เลยเพิ่มเข้ามาบางอย่างก็แค่ใส่เข้ามาเฉย ๆ ไม่ได้จะโยงอะไร กลายเป็นลูกเล่นสําคัญของ
ภาพยนตร์ท่ีทําให้ใคร ๆ ติดตาม กลายเป็นกระแส เหมือนเติมอะไรลงเป็นบางอย่างแล้วมนัเก๋ดี 



109 

กลายเป็นสิ่งท่ีคนรอคอยด ูแล้วในคอมมิคเองก็จะมีมขุตลกอะไรอย่างนีแ้ทรก ๆ อยู่ ใส่ไว้เป็นการ
ขอบคณุแฟน ๆ 

 
5.2 การประกอบสร้างตวัละครในภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ที่ทาํรายได้สูงสุดของ 
 มาร์เวลสตดูโิอ 

 
ค่ายภาพยนตร์มาร์เวลสตูดิโอมีแนวทางในการสร้างตัวละครของตนเองท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตวั และสามารถสรุปออกมาจากตวัละครหลกัซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีทํารายได้สงูสดุของมาร์เวลสตดูิ
โอ Marvel’s The Avenger และ Avengers : Age of Ultron ดงัตอ่ไปนี ้

 
5.2.1 การสร้างตัวละคร ไอรอน แมน หรือ โทน่ี สตาร์ค (Iron Man / Tony Stark)  
ตวัละครนีเ้ป็นมนุษย์ธรรมดา ไม่มีพลงัพิเศษเหนือมนุษย์อะไร มีเพียงเตาปฏิกรณ์อาร์ค

ขนาดเล็กท่ีอยู่ตรงกลางหน้าอกท่ีคอยป้องกนัไม่ให้ลกูปรายเข้าใกล้หวัใจ ด้วยชดุเกราะอนัลํา้ยคุท่ี
โทน่ีสร้างขึน้มาทําให้เขามีพลังความแข็งแกร่ง ความทนทาน ความเร็วอยู่ในระดับเหนือมนุษย์
ประกอบกับมันสมองอันชาญฉลาดและไหวพริบท่ีไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งตัวละครโทน่ี สตาร์ค ใน
ภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะของ Hero Archetype และ Trickster Archetype ในคน ๆ เดียว 
มีคาแรคเตอร์ท่ีกล้าหาญ ต่อสู้ กับสิ่งเลวร้าย อีกทัง้ยังใช้กลอุบายหรือเล่ห์เหล่ียมในการทําให้
ตนเองได้เปรียบ หรือได้ผลประโยชน์ เพราะตวัละครนีเ้ป็นทัง้นกัวิทยาศาสตร์และนกัธรุกิจ  
 เร่ืองราวของตวัละครไอรอนแมนนัน้ โทน่ี สตาร์ก เศรษฐีพนัล้านเจ้าของธรุกิจอตุสาหกรรม
ซึ่งโดนจบัตวัโดยผู้ ก่อการร้ายในประเทศอฟักานิสถาน เพ่ือให้สร้างขีปนาวธุ แต่ทางสตาร์กได้นํา
วตัถดุิบในการสร้าง มาสร้างเป็นชดุเกราะฮีโรเพ่ือหลบหนีมาแทนท่ี ซึง่เม่ือเขาได้กลบัมาท่ีอเมริกา 
ตอ่มาได้พฒันาชดุเกราะของเขากลายมาเป็นซเูปอร์ฮีโร่ไอรอนแมน โทน่ี สตาร์คเป็นมนษุย์ธรรมดา 
ไมมี่พลงัพเิศษเหนือมนษุย์อะไร นอกซะจากเตาปฏิกรณ์อาร์คขนาดจ๋ิวท่ีคอยป้องกนัไม่ให้ลกูปราย
เข้าใกล้หวัใจ แตต่อนนีเ้ม่ือลกูปรายถกูเอาออกไปแล้ว โทน่ีจึงไม่จําเป็นต้องใช้เตาปฏิกรณ์อาร์คอีก
ต่อไป ด้วยชุดเกราะอันลํา้ยคุท่ีโทน่ีสร้างขึน้มาทําให้เขามีพลงัความแข็งแกร่ง, ความทนทาน, 
ความเร็วอยู่ในระดบัเหนือมนษุย์ประกอบกบัมนัสมองอนัชาญฉลาดและไหวพริบท่ีไม่มีใครเทียบ
ได้ ทําให้เขาเป็นหนึง่ในซเูปอร์ฮีโร่ท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุบนโลก 

ในด้านรูปลกัษณ์ของตวัละครไอรอนแมนนัน้ตวัละครนีถ้กูออกแบบให้สวมชุดเหมือนกบั
เสือ้เกราะท่ีมีสีแดงเหลือง แสดงออกถึงแสดงออกให้เห็นถึง พลงั ความคล่องแคล่ว ความรอบรู้ 
และสติปัญญา ทําให้ผชูมรู้สกึถึงความเป็น Hero Archetype และยงัคงลกัษณะของ Trickster 
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Archetype ซึง่ชดุของไอรอนแมนจะทําให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดึงดดูของผู้ชม ด้วยสีท่ีโดดเด่นสะดดุตา
เข้าถึงได้กับผู้ ชมทัง้วัยรุ่นและผู้ ใหญ่ โทน่ี สตาร์ค เป็นตัวละครท่ีกระตือรือร้น มีความมั่นใจ 
ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทัง้เป็นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ทําอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และ
ชอบความท้าทาย ถ้าไม่นบัเร่ืองพลงัท่ีได้รับจากชดุเกราะแล้ว มนัสมองของเขานัน้ชาญฉลาดเกิน
มนษุย์ปกติ สามารถนําเศษเหล็กมาสร้างชุดเกราะได้ คอยประดิษฐ์อะไรใหม่ ๆ เสมอ เขาเป็น
ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองจกัรวาลฟิสิกส์ได้ภายในการเรียนรู้แค่คืนเดียว มีความสามารถในการวางแผนสงู 
สามารถคิดค้นแผนการใหม่ได้อย่างรวดเร็วถ้าแผนเก่าไม่สามารถใช้ได้หรือสถานการณ์เปล่ียนไป
โดยฉับพลนั ถึงแม้เขาจะพ่ายแพ้จากการต่อสู้  โทน่ีก็ไม่เคยยอมแพ้และแข็งแกร่งขึน้ทกุครัง้ท่ีพ่าย
แพ้ ทําให้สามารถพิสจูน์ได้ว่า "ไอรอนแมน" นัน้ไมใ่ช้ชดุเกราะ แตม่นัคือตวัโทน่ี สตาร์คเอง 
 ในส่วนของความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัของมาร์เวลสตดิูโอ และการคดัเลือกนกัแสดงนัน้ 
เม่ือวนัท่ีมีขา่วว่าโรเบิร์ต ดาวนีย์ จเูนียร์ นกัแสดงท่ีมีประวตัิเส่ือมเสียเพราะเร่ืองยาเสพติดจะมารับ
บทซูเปอร์ฮีโร่ไอรอนแมน หลายคนในวงการภาพยนตร์ไม่เห็นด้วย แต่ผู้ กํากบั Iron Man สองภาค
แรกให้โรเบิร์ตมาทําสกรีนเทสต์ ทนัทีท่ีกล้องเร่ิมถ่ายผู้ กํากบัก็หมดข้อสงสยั ไม่มีใครกล้าพดูว่าเขา
ไม่ใช่ไอรอนแมนอีกต่อไป แล้ว โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ กลบัขึน้แท่นซูเปอร์สตาร์อีกครัง้หลงัจาก 
Iron Man ภาคแรกกวาดเงินไปกว่า 585 ล้านเหรียญทัว่โลก ตามด้วยภาคสองท่ีทําเงินไป 623 
ล้านเหรียญ ทัง้หมดนีค้งไมเ่กินเลยท่ีเขาจะได้รับค่าตวัสงูถึง 50 ล้านเหรียญสําหรับภาพยนตร์สอง
เร่ืองคือ The Avengers ภาคแรก และ Iron Man 3 ทําให้เขาครองตําแหน่งนกัแสดงท่ีมีค่าตวัสงู
ท่ีสุดสองปีติดต่อกัน (2013-2014) เร่ืองราวชีวิตท่ีพลิกผันของดาวนีย์ก็คล้ายกับโทน่ี สตาร์ก ใน 
Iron Man จากดาราดงับนพรมแดงออสการ์เดินเข้าสู่เรือนจําและสถานบําบดัยาเสพติด ไม่ต่าง
จากมหาเศรษฐีเพลย์บอยเสเพลท่ีถกูลกัพาตวัไปกกัขงัไว้ในถํา้แต่เขารอดตายออกมาในชุดเกราะ
เหล็ก ต่อสู้กบัศตัรู และเข้าใจชีวิตท่ีเฉียดตายมากขึน้ 
 

5.2.2 การสร้างตัวละคร กัปตัน อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร์ส  
ได้มีการตีความตวัละครไปในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกนั และยงัคงลกัษณะเอกลกัษณ์ของ

ความเป็นกปัตนั อเมริกาจากในภาพยนตร์สือการ์ตนูเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ซึง่ตวัละครสตีฟ โรเจอร์ส 
ในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะของ Hero Archetype อย่างชดัเจน มีคาแรคเตอร์ท่ีกล้าหาญ 
ตอ่สู้กบัสิ่งเลวร้าย มีลกัษณะกระตือรือร้น มีพลงั (The Energizer) และ ลกัษณะชอบสงัเกตการณ์  
(The Observer) เป็นคนประเภทระตือรือร้น มีความมัน่ใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน่ห์ อีกทัง้เป็น
คนประเภทรักษากฎเกณฑ์ เก็บตวั เป็นตวัของตัวเองสงู แม้จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ แต่กปัตนักลบัไม่มี
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พลงัซูเปอร์ฮีโร่เลยเพราะถึงเซรุ่ม Super-Soldier และรังสี Vita จะเปล่ียนเขาจากชายร่างกาย
อ่อนแอกลายเป็นมนุษย์ท่ีมีความสมบรูณ์แบบทุก ๆ ด้านก็ตาม แต่ความแข็งแกร่ง ความอดทน 
ความเร็ว และความยืดหยุ่นนัน้ ล้วนอยู่ในจุดสูงสุด  นอกจากความสมบูรณ์ด้านร่างกายแล้ว 
กปัตนัอเมริกายงัฝึกฝนทกัษะการต่อสู้และการรบ ประกอบกบัการท่ีเขามีความรู้ทางการทหารอยู่
มาก ทําให้เขาเป็นผู้ ชํานาญการวางกลยทุธ์และบญัชการรบ รวมไปถึงทกัษะการเอาตวัรอดและ
การบินอีกด้วย กปัตนั อเมริกามกัใช้วิธีแก้ปัญหาตามแบบของทหาร โดยรับคําสัง่และทําตามอยา่ง
ไมมี่ข้อแม้ กปัตนั อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร์ส มีการกระทําท่ีเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ ในกลุม่อเวนเจอร์
ในแง่การปกป้องสงัคมจากสิ่งชั่วร้าย แต่พฤติกรรมดงักล่าวอาจเกิดจากมมุมองและความเช่ือท่ี
ต่างกันออกไป โดยกัปตันอเมริกากัปตันมีเหตุผลของเขาเองแน่นอน และด้วยความเป็นคนดีมี
ศีลธรรมเป็นสิง่นําทางของเขา 

นัน้คือสิ่งท่ีบริสทุธ์ิใจอย่างท่ีสดุ เป็นสิ่งท่ีทําให้ภาพยนตร์เร่ืองนีมี้จดุเด่นตรงท่ีไม่มีใครผิด
หรือถกู ในเร่ืองนีจ้ะมีแตต่วัร้ายท่ีไมเ่ดน่ชดัเพราะพวกเขาต่างก็มีมมุมองของตวัเอง ตวัละครกปัตนั
อเมริกาในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้มีจดุร่วมในการปกป้องโลก และขจดัสิ่งชัว่ร้ายต่าง ๆ ในหมด
ไปด้วยวธีิการท่ีถกูต้อง และตรงไปตรงมา 
 เร่ืองราวของตัวละครกัปตันอเมริกานัน้สตีฟ โรเจอร์ ชายหนุ่มผู้ ขีโ้รคท่ีลงสมัครเข้า
โครงการ " ซูปเปอร์โซลเจอร์ " โดยหวงัท่ีว่าเขาจะได้กลายเป็นทหารอย่างสมภาคภมิู โดยเขาได้รับ
เลือกจาก ดร.ไรน์สไตน์ และด้วยการทดลองครัง้นีทํ้าให้เขากลายเป็นยอดมนษุย์คนแรกของโลกผู้ มี
ร่างกายท่ีแข็งแรงกว่าคนทัว่ไปอย่างมาก และเปล่ียนรูปร่างของให้สงูใหญ่ขึน้ล่ําขึน้จนแทบมองไม่
เห็นรูปร่างของในตอนแรกเลย เขาได้กลายเป็นสุดยอดทหารของอเมริกาในขณะนัน้ ซึ่งจากผล
ความสําเร็จของการทดลองนี ้ทางกองทัพจึงมุ่งหวังจะสร้างกองทัพยอดมนุษย์ขึน้มา แต่ก็ต้อง
ผิดหวงัเม่ือ ดร.ไรน์สไตน์ ถกูสงัหารหลงัจากท่ีเขาทําการทดลองกบัสตีฟเสร็จ โดยท่ีสตูรและการ
ทดลองตา่ง ๆ อยูใ่นหวัของดร.ไรน์สไตน์ สตีฟจงึกลายเป็นยอดมนษุย์เพียงคนเดียว และเขามาโผล่
ในยุคปัจจุบันได้เน่ืองจาก เขาโดนแช่แข็งอยู่ท่ีขัว้โลกเหนือ โดยมีสาเหตุมาจากในช่วงท้ายของ
สงครามโลกนัน้ได้ติดอยู่บนเคร่ืองบินรบของนาซี เพ่ือทําการปลดชนวนระเบิดร้ายแรง แต่เขาทํา
พลาดและตกลงมาจนโดนแช่แข็งอยูท่ี่น่ี โดยเหล่าอเวนเจอร์ได้มาพบเขาละช่วยเหลือออกมา 

ในด้านรูปลกัษณ์ของตวัละครกปัตนั อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร์สนัน้ เป็นผู้สวมเคร่ืองแบบ
ท่ีมีลวดลายแบบธงชาติสหรัฐอเมริกา และมีโล่ท่ีไม่มีสิ่งใดสามารถทําลายได้ ซึ่งสามารถใช้ร่อน
เพ่ือโจมตีเป็นอาวธุได้ สีหลกั ๆ ท่ีอยูใ่นชดุคือสีของธงชาติอเมริกนั สีแดง สีขาว สีนํา้เงิน แสดงออก
ถึงแสดงออกให้เห็นถึง ความจงรักภักดี ความไว้ใจ ความศรัทธา ความมั่นใจ พลัง ความ
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คล่องแคล่ว ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง ความบริสุทธ์ิ และ สันติภาพ คาแรคเตอร์กัปตัน
อเมริกานีเ้ป็นตวัการ์ตนูของมาเวลยคุ ค.ศ. 1940 ท่ีสร้างจากเจตนาต้องการท่ีจะสร้างความรักชาติ 
โดยให้เขาต้องทําการต่อสู้กบัฝ่ายอกัษะแห่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง กปัตนัอเมริกาจึงกลายมาเป็น
ตวัละครท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุของไทม์ลี่คอมิกส์ ในช่วงยคุของสงครามโลกครัง้ท่ี 2  

ในส่วนของความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัของมาร์เวลสตดิูโอ และการคดัเลือกนกัแสดงนัน้ 
นกัแสดง คริส อีแวนส์ มีช่ือเต็ม ๆ ว่า คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต อีแวนส์ ได้ถกูเลือกให้มารับบท Steve 
Rogers หรือ Captain America ท่ีย่ิงทําให้เขาโด่งดังเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้  เน่ืองจากเป็น
ภาพยนตร์แนวฮีโร่ท่ีเหล่าแฟน ๆ การ์ตนูทัว่โลกต่างก็ตัง้หน้าตัง้ตารอ แล้วบวกกบัความเหมาะสม
ทัง้หน้าตา รูปร่างท่ีลงตวัเพราะคริสต้องดแูลร่างกายอยา่งหนกัท่ีจะได้มา และการแสดงท่ีเป่ียมไป
ด้วยคณุภาพ ก็เลยทําให้ภาพยนตร์เร่ือง Captain America : The First Avenger ได้รับการประสบ
ความสําเร็จเป็นอยา่งมาก 

 
5.2.3 ธอร์ โอดนิสันเจ้าชายแห่งแอสการ์ด  
ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers : Age of Ultron ซึง่ตวัละครธอร์ใน

ภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะของ Hero Archetype และ Fool Archetype ในคน ๆ เดียว ซึง่มี
คาแรคเตอร์ท่ีกล้าหาญ ต่อสู้ กับสิ่งเลวร้าย อีกทัง้ยังตัวละครท่ีมีความสับสนทัง้ในตัวเองและ
เหตกุารณ์ต่างๆ เป็นตวัสร้างสถานการณ์ลําบากให้กบัตวัละครอ่ืน ๆ โดยไม่ตัง้ใจ รวมไปถึงสร้าง
ความตลกขบขนัให้กบัเร่ืองราวเน่ือจากธอร์เป็นตวัละครท่ีมาจากดาวดวงอ่ืน บริบททางสงัคมจึง
เป็นในลกัษณะย้อนยคุ เพราะฉะนัน้การท่ีมาเจอกบัคนอ่ืน ๆ ในกลุม่อเวนเจอร์ ธอร์จึงดแูตกต่าง
และชวนให้ขบขนัอยู่บางที ธอร์ เป็นคนประเภทระตือรือร้น มีความมัน่ใจ ทะเยอทะยาน และ มี
เสน่ห์ อีกทัง้เป็นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ทําอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และชอบความท้าทาย 
นิสยัใจร้อน วู่วาม บุ่มบ่าม มทุะล ุทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลงัเท่าไหร่ ดุเดือดเลือดพล่าน ไม่
คอ่ยยอมฟังท่ีคนอ่ืนเขาพดู หย่ิงในศกัดิ์ศรีของตนเองแตก็่ยงัรักเพ่ือน รักพวกพ้องมาก ๆ เห็นคนอ่ืน
สําคญักวา่ตวัเอง บางทีก็ถกูหลอกง่ายไป 

เร่ืองราวของตัวละครธอร์นัน้ธอร์คือบุตรแห่งโอดิน เทพเจ้าสายฟ้าผู้ปกครองแอสการ์ด 
ธอร์ได้ทําผิดโทษฐานเข้าไปโจมตียักษ์นํา้แข็ง โอดินจึงลงโทษธอร์ให้ตกลงไปอาศยัอยู่ในโลกใน
นามของหมอพิการโดนลัด์ เบลค เพ่ือสัง่สอนให้ธอร์มีความเมตตา เม่ือธอร์เกิดความเมตตาท่ีต้อง
รักษาผู้ เจ็บป่วย เม่ือโอดินเห็นจึงเนรมิตไม้เท้าไว้ท่ีภเูขาแห่งหนึ่ง ดร.เบลคได้ไปเจอไม้เท้าอนัหนึ่ง
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เม่ือเค้าเคาะเค้าก็กลายร่างเป็นธอร์ เทพเจ้าสายฟ้าและความทรงจําทัง้หมดก็ได้กลบัมา เขาจึงได้
เดินทางไปมาระหว่างโลกและแอสการ์ด 
 ในด้านรูปลกัษณ์ของธอร์นัน้ ถกูออกแบบให้สวมชดุเหมือนกบัเสือ้เกราะโรมนัยคุโบราณ
เพราะเป็นตวัละครท่ีสร้างมาจากธอร์ เทพเจ้าสายฟ้าของตํานานเทพปกรณมันอร์ สีท่ีใช้คือ สีแดง 
และเทา แสดงออกให้เห็นถึง พลัง ความคล่องแคล่ว ความกล้าหาญ ความอันตราย ความ
แข็งแกร่ง ความโกรธ ความมุ่งมัน่ ความต้องการ ธอร์มีพละกําลงั ความแข็งแกร่งระดบัเทพเจ้า มี
ความเป็นผู้ นําสงู มีพลงัใจท่ีกล้าหาญเเละหยิง่ทะนงในศกัดิ์ศรีความเป็นเทพเจ้าของตน 
 ในส่วนของความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัของมาร์เวลสตดิูโอ และการคดัเลือกนกัแสดงนัน้ 
คริส เฮมส์เวร์ิธ (Chris Hemsworth) เขาแสดงในฮอลลีวู้ดเป็นครัง้แรกในบทบาท George Kirk ใน 
Star Trek (2009) จากนัน้ต่อมาในปี 2010 รับบท Kale เร่ือง A Perfect Getaway และเร่ืองอ่ืน ๆ 
อีกเช่น Ca$h,Red Dawn,The Cabin in the Woods และรับบทบาทพระเอกท่ีโด่งดงัในเร่ือง 
Thor, The Avengers และ Rush คริสได้รับการการันตีโดยส่ือยกัษ์ใหญ่อย่างนิตยสาร People ท่ี
ยกรางวลัผู้ชายท่ีเซ็กซ่ีท่ีสดุประจําปี 2014 ให้เขาแบบไร้ข้อกงัขา คริสเป็นเจ้าของหุ่นสงูใหญ่ กํายํา 
แข็งแรง ด้วยความสงูราวรูปปัน้ 191 ซม. และกล้ามเนือ้แบบนกักีฬา เขาจึงเหมาะกบับทเทพเจ้า
สายฟ้า ฮีโร่ร่างใหญ่ผู้พร้อมช่วยเหลือมนษุยชาติและปกป้องดวงดาวของตวัเองจากภยัอนัตราย 
 

5.2.4 ฮัลค์ หรือ ดร. โรเบิร์ต บรูซ แบนเนอร์  
 นักวิทยาศาสตร์ท่ีทําการทดลองเก่ียวกับรังสีแกมมา แต่ในระหว่างการทดลอง เกิด
อุบัติเหตุขึน้ทําให้เขากลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยักษ์ ร่างกายสีเขียว มีพละกําลัง
มหาศาลหรืออีกช่ือหนึ่งคือ ฮลัค์ ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger และ Avengers: Age of 
Ultron ซึ่งตวัละครธอร์ในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะของ Hero Archetype และ Shadow 
Archetype ในคนๆเดียว ซึ่งมีคาแรคเตอร์ท่ีกล้าหาญ ต่อสู้กับสิ่งเลวร้าย อีกทัง้ยงัตัวละครท่ีมี
ความสับสนทัง้ในตัวเองและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพราะคาแรคเตอร์นึงในร่าง ในทางลบ  และ
พยายามซ่อนมนัเอาไว้ไม่แสดงด้านนีอ้อกมา เป็นด้านมืดท่ี ดร.บรูซ ไม่ต้องการจะรับรู้ว่ามีส่ิงนีอ้ยู ่
ดร. บรูซ แบนเนอร์ นัน้มีลักษณะ ชอบสังเกตการณ์ (The Observer) เป็นคนประเภทรักษา 
กฎเกณฑ์ เก็บตัว เป็นตัวของตัวเองสูง ส่วนใหญ่จะมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ในทาง
กลบักนัในร่างของฮลัค์นัน้ ฮลัค์ จะมีลกัษณะลกัษณะเคล่ือนไหว (The Mover) เป็นคนประเภท
ระตือรือร้น อีกทัง้เป็นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครัง้ทําอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และชอบความท้า
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ทาย นิสยัใจร้อน วู่วาม บุ่มบ่าม มทุะล ุทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลงัเท่าไหร่ ดเุดือดเลือดพล่าน 
ไมค่อ่ยยอมฟังท่ีคนอ่ืนเขาพดู หย่ิงในศกัดิ์ศรีของตนเองแตก็่ยงัรักเพ่ือน รักพวกพ้องมาก ๆ 
 เร่ืองราวของตวัละครฮลัค์นัน้ ดร.บรูซ แบนเนอร์ถกูกองทพัสหรัฐคดัเลือกให้ไปทดลองเพ่ือ
สร้างซูเปอร์โซลเดอร์เซร่ัมชนิดเดียวกบัของกปัตันอเมริกาขึน้มาใหม่ภายใต้การดูแลของนายพล
รอสส์ พอ่ของเบ็ตตี ้แบนเนอร์เช่ือว่ารังสีแกมมาเป็นกญุแจไขความลบัของการทดลองนี ้แบนเนอร์
ตัดสินใจทดสอบรังสีกับตัวเอง แต่ผลมันไม่ได้ออกมาดีอย่างท่ีคิด ด้วยปริมาณของรังสีแกมมา
จํานวนมาก ส่งผลให้แบนเนอร์กลายร่างเป็นสตัว์ประหลาดแห่งโทสะหรือฮลัค์ เขากลายเป็นฮลัค์
แค่ชัว่คราวก่อนจะกลบัร่างเดิม ถ้ามีอารมณ์โกรธรุนแรง แบนเนอร์จะกลายร่างเป็นฮลัค์อีกเร่ือย ๆ 
เม่ือมหตัภยัท่ีกําลงัจะเกิดขึน้บนโลก ต้องการความเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ของดร.แบนเนอร์ 
นิค ฟิวร่ี ผู้ อํานวยการหน่วย S.H.I.E.L.D. จึงชวนเขามาร่วมทีม โดยรู้ดีว่าเดอะ ฮลัค์, พลงัอนัน่า
อศัจรรย์ของดร.แบนเนอร์จะเป็นผลดีตอ่ทีมอเวนเจอร์ส 
 ในด้านรูปลกัษณ์ของฮลัค์นัน้ ถกูออกแบบให้มีพละกําลงัท่ีไม่มีท่ีสิน้สดุ ฮลัค์มีพละกําลงั
เร่ิมต้นในการยกสิ่งของอยู่ท่ี 100 ตนั และเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ตามความโกรธ สีของผิวภาพยนตร์คือสี
เขียว ให้ความรู้สึกถึงการเติบโต ความอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี และความทนทาน ซึ่งจุดเด่น
ตวัละครคือในเวลาปกติเป็นดร.แบนเนอร์ แต่พอโกรธมาก ๆ ก็จะกลายร่างเป็นอสรุกายฮลัค์ เนือ้
เร่ืองกล่าวถึงนกัฟิสิกส์ช่ือ ดร. บรูซ แบนเนอร์ ท่ีประสบอบุตัิเหตจุากการทดลองจนถกูรังสีแกมมา 
และเกิดความผิดปกติกับร่างกาย กลายร่างเป็นมนุษย์ตัวสีเขียวท่ีมีพละกําลังมหาศาล แต่ไม่
สามารถควบคมุตวัเองได้ 
 ในส่วนของความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัของมาร์เวลสตดิูโอ และการคดัเลือกนกัแสดงนัน้ 
มาร์ค รัฟฟาโล คือหนึ่งในนักแสดงชายยอดนิยมคนหนึ่งของวงการฮอลลีวู้ด เขาเร่ิมต้นอาชีพใน
วงการละคร และได้รับรางวลั Lucille Award สาขานกัแสดงชายยอดเย่ียมจากเร่ือง This is Our 
Youth ขณะท่ีในวงการภาพยนตร์นัน้ รัฟฟาโล ่โด่งดงัจาก You Can Count on Me ในปี 2000 ซึง่
ทําให้ได้รับรางวลันกัแสดงนําชายยอดเย่ียมจากเทศกาลภาพยนตร์มอน ทรีอลั และรางวลัดาวรุ่ง
ยอดเย่ียมจากสมาคมนกัวิจารณ์ภาพยนตร์แห่ง ลอส แองเจลิส เขาขึน้ช่ือว่าเป็นนกัแสดงท่ีเข้าถึง
บทบาทได้ในภาพยนตร์ทกุแนว ถงึกระนัน้ เขาเคยให้สมัภาษณ์วา่รู้สกึหวัน่ใจกบัการก้าวสูข่อบเขต
การแสดงใหม่ แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธถึงความต่ืนเต้นและความกระตือรือร้น ท่ีมีต่อโปรเจกต์ 
"The Avengers" ได้ 
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5.2.5 ตัวละคร โลกิ  
 ในภาพยนตร์ Marvel The Avenger ซึง่ตวัละครนีมี้ลกัษณะของ Shadow Archetype 
และ Trickster Archetype ในคนๆเดียว มีคาแรคเตอร์ท่ีชัว่ร้าย อีกทัง้ยงัใช้กลอบุายหรือเล่ห์
เหล่ียมในการทําให้ตนเองได้เปรียบ LOKI (โลกิ) ก็คือ เทพองศ์หนึ่งจากตํานานเทพทางยโุรปเหนือ 
(Norse Mythology) ซึง่ LOKI นัน้เป็น เทพท่ีเกิดจาก “ยกัษ์” กบั “เทพ” โดยมีศกัดิ์เป็นหลานชาย
ของเทพ Odin ซึง่เป็นเทพเจ้าท่ีมีตําแหน่งสงูท่ีสดุของยโุรปเหนือ LOKI นัน้มีสมญาว่าเป็นเทพแห่ง
ไฟ มีนิสยัเจ้าเล่ห์ชอบพดูโกหกและยงัมีความสามารถในการแปลงร่างของตนเองได้อีกด้วย โดย
นิสยัแล้ว “โลกิ” นัน้เป็นคนซกุซนชอบแกล้งคนอ่ืน  

เร่ืองราวของตวัละครโลกินัน้มีท่ีมาเดียวกบัธอร์ มาจากภาพยนตร์แยกเร่ือง Thor (2011) 
‘โลกิ’ บตุรแห่งลยุว่ี เทพแห่งการหลอกลวงและการโกหก (God of Mischief) เขาเป็นน้องบญุธรรม
ของ ‘ธอร์’ เทพเจ้าแห่งสายฟ้าจากตํานานเทพนิยายนอร์สท่ีถกู Marvel Comics จบัมายําเป็น
การ์ตนูซูเปอร์ฮีโร่ในซีรีส์ Thor เม่ือมหาสงครามระหวา่งเหลา่เทพแห่งแอสการ์ดกบัยกัษ์นํา้แข็งแห่ง
โยทันไฮม์อุบตัิขึน้ 'บอร์' ราชาแห่งแอสการ์ด ได้กรีฑาทัพเข้ากวาดล้างเหล่ายกัษ์นํา้แข็งถึงโย
ทันไฮม์ แต่ระหว่างท่ีรบกันอยู่นัน้ บอร์ถูกแช่แข็งและสาปให้กลายเป็นหิมะจนหายตัวไป 'โอดิน' 
บตุรของบอร์ จึงได้ขึน้มาเป็นราชาผู้ นําทพัแอสการ์ดเข้ากวาดล้างเหล่ายกัษ์นํา้แข็งรวมถึงสงัหาร 
‘ลยุว่ี’ ผู้ เป็นราชาลงได้ หลงัสงครามสงบลง โอดินได้สํารวจโยทนัไฮม์และเขาก็พบกบัเด็กชายเผ่า
ยกัษ์นํา้แข็งคนหนึ่งท่ีมีรูปลกัษณ์ผิดแปลกไปจากยกัษ์นํา้แข็งทัว่ไปท่ีมีผิวสีนํา้เงินและร่างสงูใหญ่ 
เด็กคนนีมี้ร่างกายเท่ากับชาวแอสการ์ด ผิวกายก็ไม่ใช่สีนํา้เงิน โอดินจึงเก็บมาเลีย้งเป็นบุตรบุญ
ธรรมและตัง้ช่ือให้ว่า ‘โลกิ’ แต่เน่ืองจากโอดินมี ‘ธอร์’ เป็นบุตรชายอยู่แล้ว โลกิจึงเหมือนตกอยู่
ภายใต้เงาของธอร์เสมอมา เพราะธอร์ทัง้แข็งแกร่ง สง่างาม น่าเกรงขาม ต่างจากโลกิท่ีตัวเล็ก 
ร่างกายอ้อนแอ้น อ่อนแอ โลกิจึงอิจฉาธอร์ และเจ็บปวดอย่างย่ิงท่ีตวัเองเป็นเพียงทายาทลําดับ
สอง โลกิเลยไมอ่ยูน่ิ่ง คอยหาเร่ืองกอ่กวนธอร์และป่วนเหลา่ฮีโร่เสมอ 
 ในด้านรูปลักษณ์ของโลกินัน้ ถูกออกแบบให้เป็นตัวละครร้ายท่ีหน้าตาดี ชุดนัน้ถูก
ออกแบบให้สวมชดุเหมือนกบัเสือ้เกราะโรมนัยคุโบราณเช่นเดียวกนักบัธอร์ สีหลกั ๆ คือ สีดํา และ
สีทอง ท่ีให้ความรู้สึกถึงความเศร้าหมอง พลัง ความชั่วร้าย ความตาย ความลึกลับ ความ
หวาดกลัว ความซับซ้อน ความสับสน ความขลาด ความอิจฉา และ ความหึงหวง เช่นเดียวกับ
คาแรคเตอร์ของตวัละครนีท่ี้ไม่ได้ร้ายโดยเนือ้แท้แต่มีหลาย ๆ เหตผุลผลกัดนัให้เขาเป็นอย่างนัน้ 
หลกั ๆ คือริษยาธอร์แต่ในขณะเดียวกนัก็ช่ืนชม และอยากเป็นแบบธอร์ท่ีมีแต่คนรัก ยินดีต้อนรับ 
ไมเ่หมือนเขาท่ีดหูวัเดียวกระเทียบลีบในสงัคม 
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ในส่วนของความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัของมาร์เวลสตดิูโอ และการคดัเลือกนกัแสดงนัน้ 
ทอม ฮิดเดิลสตนั (Tom Hiddleston) ได้รับการทาบทามให้มาเลน่ภาพยนตร์เร่ือง Thor โดยได้รับ
บทเป็นโลกิน้องชายของเทพเจ้าสายฟ้า ซึ่งภาพยนตร์เร่ืองนีน้บัว่าเป็นการแจ้งเกิดให้กบัเขาอย่าง
เต็มตวั จนบางครัง้มีแฟน ๆ ภาพยนตร์หลายคน บอกว่าเขาแอบแย่งความโดดเด่น และแย่ง
คะแนนความน่าสงสาร มาจาก คริส เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) ผู้ รับบทธอร์ด้วยซํา้ไป 
ภายหลงัจากเป็นท่ีรู้จักจากภาพยนตร์เร่ือง Thor แล้ว เขาอย่างย่ิงใหญ่อีกครัง้กับซูเปอร์ฮีโร่
ทัง้หลายใน The Avengers และเขายงัคงได้รับเสียงตอบรับท่ีดีจากแฟน ๆ อีกเช่นเคย แม้จะเป็น
ตวัร้ายของเร่ือง แต่นัน่ก็ไม่ได้ทําให้บทบาท โลกิ ของเขาถกูกลืนกินไปในหมู่ผู้ พิทกัษ์โลกแต่อย่าง
ใด 
  
5.3 อภปิรายผลการวจัิย 

 
การเล่าเร่ือง Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of Ultron ตวัละครซุปเปอร์

ฮ่ีโร่หลกั ๆ ส่ีคนในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะของ Hero Archetype เป็นแกนหลกั และเพ่ิม
มิติให้กบัตวัละครทัง้สี่โดยการสร้างตวัละครท่ีเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เหมือนกนัต่างกนัตรงท่ี พืน้ฐานของ
แต่ละคน การกระทํา หรือการแสดงออก โดยท่ี Ironman มีลกัษณะของ Trickster Archetype  ท่ี
เพ่ิมเล่ห์เหล่ียมในการทําให้ตนเองได้เปรียบ หรือได้ผลประโยชน์ เพราะตัวละครนีเ้ป็นทัง้
นกัวิทยาศาสตร์และนกัธุรกิจ ซึ่งจะแตกต่างจาก Captain America อย่างชดัเจนเพราะตวัละครนี ้
จะเน้นความเป็น Hero Archetype อยา่งมากมีคาแรคเตอร์ท่ีเหมือนเป็นผู้ นําของกลุม่อเวนเจอร์ มี
ความกล้าหาญ ต่อสู้กบัสิ่งเลวร้าย มีลกัษณะท่ีซ่ือตรงอย่างชดัเจน ในส่วนของ Thor นัน้จะเพิ่ม 
Fool Archetype เข้ามาเป็นตวัละครท่ีสร้างสถานการณ์ลําบากให้กบัตวัละครอ่ืน ๆ รวมไปถึงสร้าง
ความตลกขบขนัให้กบัเร่ืองราว Hulk นัน้จะมีความเป็น Shadow Archetype มีความสบัสนทัง้ใน
ตวัเองและเหตกุารณ์ต่าง ๆ เพราะคาแรคเตอร์นึงในร่างเป็นทางลบ และพยายามซ่อนมนัเอาไว้ไม่
แสดงด้านนีอ้อกมา หรือแม้แต่ตัวร้ายในภาพยนตร์ก็ยังสร้างให้มีมิติ Loki นัน้มีทัง้ Shadow 
Archetype และ Trickster Archetype ในคน ๆเดียว มีคาแรคเตอร์ท่ีชัว่ร้าย อีกทัง้ยงัใช้กลอบุาย
หรือเลห์่เหลี่ยมในการทําให้ตนเองได้เปรียบ จะเห็นได้ว่าตวัละครหลกัในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้
จะมีคาแรคเตอร์ท่ีไม่ทับซ้อนกันทําให้การกระจายบททําได้อย่างทั่วถึง ทุกตัวละครโดดเด่นใน
แนวทางของตวัเอง ในส่วนขององค์ประกอบในโครงเร่ืองในภาพยนตร์ทัง้สองเร่ืองนัน้เป็นไปตาม
ขนบการเลา่เร่ืองของ กาญจนา แก้วเทพ (2541) คือ มีการเลา่เร่ืองไปตามขัน้ตอนตัง้แต่ขัน้เร่ิมเร่ือง 
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ขัน้พฒันาเหตกุารณ์ ขัน้ภาวะวิกฤต ขัน้ภาวะคลี่คลาย และขัน้ยตุิเร่ืองราว เช่นเดียวกบัภาพยนตร์
เร่ืองอ่ืน ๆ แต่ Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of Ultron มีความต่างท่ีตอนนจบ
ของเร่ืองท่ีมีเร่ืองราวในส่วนของ End Credit ท่ีต้องการจะเช่ือมโยงไปยงัภาพยนตร์อ่ืน ๆ ซึง่มาร์
เวลสตดูิโอเองเป็นบริษัทแรกท่ีทําสิง่นีอ้อกมาเป็นเป็นท่ีนิยมได้ ซึง่กลยทุธ์ End Credit นีก้ลายเป็น
ธรรมเนียมของภาพยนตร์มาร์เวลเกือบทุกเร่ืองท่ีหลัง End Credit จะมีฉากลับ 
เล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือบอกใบ้ภาคต่อไปหรือเช่ือมไปหาเร่ืองอ่ืนในจกัรวาลซึ่งฉากดงักล่าวกลายเป็น
ลกูเล่นท่ีผู้ชมติดตามชมมาตลอดตัง้แต่ปี 2008 End Credit ของมาร์เวลจะเป็นการปพืูน้เช่ือมโยง
ไปยงัเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความพกูพนัธ์และความอยากดตูวัละครต่อ ๆ ไปจากค่าย
ภาพยนตร์นี ้จากศึกษาพบว่าจดุเร่ิมต้นของกลยทุธ์ End Credit นัน้เป็นเพราะทางมาร์เวลสตดูิโอ
เองอยากเอาใจแฟนๆ เพราะคิดว่าแฟนภาพยนตร์อยากรอดูซุปเปอร์ฮีโร่หลายๆตวัมาอยู่ในเร่ือง
เดียวกนั พวกเขาจึงอยากทําอเวนเจอร์ เขาเร่ิมแนะนําซุปเปอร์ฮีโร่ทีละตวั ๆ แล้วค่อยจบัมาเจอกนั 
เขาวางแผนลว่งหน้ากนันาน แล้วกลายเป็นว่าหนงัอเวนเจอร์ทําเงินมากมหาศาล อีกทัง้ยงัเป็นหนงั
พาณิชย์ท่ีดี มีการดําเนินเร่ืองน่าติดตาม เลยทําให้ได้กลุ่มคนดูท่ีเป็นแฟนมาร์เวลและไม่ใช่แฟน
กลบัมาติดตาม 

การเลา่เร่ืองของภาพยนตร์ซปุเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลสตดูิโอท่ีทํารายได้สงูสดุสองอนัดบัแรก
นัน้กลยทุธ์ท่ีเห็นได้เดน่ชดัอีกอยา่งคือ Marvel Cinematic Universe หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ ว่า MCU นัน้ 
คือการผลิตภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่หลาย ๆ เร่ืองของมาร์เวลท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั โดยเร่ิมต้นจาก
ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ละคน แล้วนําหลาย ๆ คนมารวมกนัในภาพยนตร์อีกเร่ือง และเร่ืองต่อ ๆ มาก็มี
ความเก่ียวเน่ืองกนัอีก ซึง่ก่อนจะมาเป็นภาพยนตร์เร่ือง Marvel’s The Avengers และ Avengers 
: Age of Ultron ตวัละครหลกัทัง้หมดส่ีคน Iron Man Captain America Thor และ Hulk ถกูสร้าง
ขึน้มาโดยการวางแผนล่วงหน้าจากมาร์เวลสตดูิโอ กลยทุธ์ Marvel Cinematic Universe นีมี้
ระบบการทํางานท่ีเร่ิมตัง้แต่การเขียนบท การคดัเลือกนักแสดง และทุก ๆ ขัน้ตอนการสร้าง
ภาพยนตร์แตล่ะเร่ืองท่ีต้องสอดคล้องต่อเน่ืองกนั ผู้ กํากบัภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจะต้องมาพดูคยุกนั
เพ่ือวางแผนให้ทิศทางของภาพยนตร์แต่ละเร่ืองสอดประสานอย่างลงตัว มันก็เลยขยายตลาด
ออกไปได้กว้างกวา่เดิมอีก มาร์เวลคือเขามีหลกัการอยู ่เขาจะวางโครงเร่ืองมา วา่ต้องการเนือ้เร่ือง
ประมาณไหน ต้องการเช่ือมโยงไปยงัภาพยนต์เร่ืองอ่ืนยงัไง ท่ีเหลือปลอ่ยให้เป็นหน้าท่ีของผู้ กํากบั 
การคมุโทนของมาร์เวลสตดิูโอขึน้อยูก่บัโปรดิวเซอร์ใหญ่ คือ Kevin Feige ตัง้แต่บท เลือกผู้ กํากบั 
Post Production เขาจะเป็นคนคมุวา่โทนทัง้หมดของภาพยนตร์จะไปทิศทางไหนซึ่งจะเห็นได้ว่า
โทนของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นส่วนเครียด หรือดราม่าแค่ไหน ทางค่ายภาพยนตร์ก็จะจะไม่ทิง้
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อารมณ์ขนัในเร่ือง จากการศกึษาพบวา่มาร์เวลสตดูิโอจะเอา Concept ของ Comics ถึงแม้ว่าแต่
ละเลม่จะเป็นเร่ืองราวท่ีแยกกนัไป ท่ีวา่ไม่วา่จะเป็นเล่มของ Spiderman เลม่ของ Iron Man เลม่
ของ Captain America แต่วา่ทกุอย่างมนัเกิดขึน้ในโลกเดียวกนั อย่างเช่นวนัหนึ่งสไปเดอร์แมนไป
หยุดโจรปล้นแบ้งค์ แล้วแบ้งค์ระเบิด ในเล่มของกัปตันอเมริกาบินผ่านแบ้งค์นัน้ ก็จะเห็นว่ามัน
ระเบิดไปมันเป็นความต่อเน่ืองกันท่ีทําให้คนอ่านรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกท่ีมันสมจริงและเป็นโลกท่ี
กว้างมีอะไรเกิดขึน้ตลอดเวลา และเขานํา Concept นีม้าใช้กบัภาพยนตร์ เลบทําให้คนใส่อารมณ์
ใสค่วามรู้สกึร่วมเข้าไปด้วย ถึงแม้ว่ากลยทุธ์ Marvel Cinematic Universe จะประสบความสําเร็จ
มากขนาดไหนก็ตามทางค่ายมาร์เวลสตูดิโอก็ยงัให้ความสําคัญกับภาพยนตร์เด่ียว ๆ อยู ่
หมายความว่าไม่ว่าแต่ล่ะเร่ืองจะเช่ือมโยงกนัขนาดไหนแต่ภาพยนตร์เด่ียวของซุปเปอร์ฮ่ีโร่แต่ละ
คน ผู้ชมภาพยนตร์ท่ีไมเ่คยดก็ูต้องเข้าใจไมจํ่าเป็นต้องดเูร่ืองไหนมากอ่น  

ในสว่นของการประกอบสร้างตวัละครในภาพยนตร์ของมาร์เวลสตดูิโอท่ีทํารายได้สงูสดุทัง้
สองเร่ืองนัน้บอกเล่าสิ่งหนึ่งท่ีเหมือนกนันัน่คือเร่ืองจิตใจของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่นัน่เอง แม้จะมีพลงั 
และความสามารถพิเศษอันตระการตา แต่เนือ้แท้แล้ว อเวนเจอร์ทุกคนต่างก็มีพืน้ฐานมาจาก
มนษุย์ท่ีคิดได้และเจ็บเป็น จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก หากพวกเขาจะมีเหตผุลส่วนตวัในการตดัสินใจทํา
อะไรบางอย่างท่ีพวกเขาคิดว่าถูก แม้มันจะต้องไปขัดแย้งกับคนอ่ืน ๆ ก็ตามที ทีมอเวนเจอร์ 
แท้จริงแล้วก็เป็นแค่มนษุย์ท่ีมีหวัจิตหวัใจไม่ต่างจากมนษุย์ทัว่ ๆ ไป เรียกได้วา่เป็นจดุแข็งของหนงั
ในแฟรนไชส์ MCU (Marvel Cinematic Universe) อยู่พอสมควร ตวัละครซุปเปอร์ฮีโร่เกือบทกุตวั
จะถกูสร้างความมีเลือดเนือ้แบบมนุษย์มาอย่างสม่ําเสมอและสอดรับกนัในหนงัแต่ละภาค ทําให้
เข้าใจตัวละครแต่ละตัวในความเป็นมนุษย์ได้ไม่ยาก จากการศึกษาพบว่า ตัวละครหลักท่ีมี
ความสําคญักบัมาร์เวลสตดูิโอคือ โทน่ีสตาร์ค หรือไอรอนแมน ความสําเร็จสว่นหนึ่งมาจากไอรอน
แมนเพราะเป็นภาพยนตร์ท่ีค่อนข้างสมจริง ได้นักแสดงท่ีได้อารมณ์มากอย่าง โรเบิร์ต ดาวนีย์ 
จูเนียร์ และได้ทีมสร้างท่ีเป็นแฟนคอมมิกตัง้แต่เด็ก เป็นคนท่ีเข้าใจตวัละคร เช่นเดียวกับคนอ่ืน 
นกัแสดงกบัตวัละครของมาร์เวลแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกนั การคดัเลือกนกัแสดงนัน้ มาร์เวลสตดูิโอ
ไม่ได้เลือกนกัแสดงจากความมีช่ือเสียง แต่มองความเหมาะสมของบทและการเซ็นสญัญาระยะ
ยาวเพ่ือให้สอดคล้องกบั Marvel Cinematic Universe การคดัเลือกนกัแสดงนัน้ให้เหมาะกบั
บทบาทของตวัละครนัน้ เขาเลือกนกัแสดงท่ีเหมาะสมกบัตวัละครทัง้รูปลกัษณ์หรือนิสยัสว่นตวัให้
ตรงกบับท และเน้นผู้ กํากบัเข้าใจในจิตวิญญาณของหนงัสือการ์ตนูคอมมิค มาร์เวลสตดิูโอมองวา่
เป็นงานของทีม ท่ีทุกคนต้องมาช่วยกัน แล้วผู้ กํากับทุกคนไม่ได้ต่างคนต่างทํางาน ทุกคนมา
ช่วยกนัหมด มาแชร์กนัวา่เร่ืองจะยงัไง เพราะทกุคนต้องรับหน้าท่ีต่อๆกนัไปบางคนช่วยกํากบับาง



119 

ซีนให้อีกคน โดยหลกั ๆ แล้วจะมีผู้ กํากบัท่ีเป็นหวัเรือใหญ่หนึ่งคนกํากบัประมาณ 95% และเป็นผู้
กํากบัท่านอ่ืนมากํากบับางซีนให้อีกประมาณ 5% เป็นเหตผุลท่ีว่าการประกอบสร้างของตวัละคร
นัน้ ทุกอย่างมีท่ีมาท่ีไป ตัวละครทุกตัวมีมิติ ทําให้คนดูมีความรู้สึกร่วมและเอาใจช่วยไปกับตัว
ละครเหลา่นัน้ได้ไมย่าก  
 
5.4 ข้อจาํกัดของงานวิจยั 
  

เน่ืองด้วยภาพยนตร์ Marvel’s The Avenger และ Avenger Age Of Ultron จากค่ายมาร์
เวลสตดูิโอ เป็นค่ายภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ มีความรู้เฉพาะ
ทางจากประเทศไทยเท่านัน้ ทําให้ผู้ วิจยัไม่สามารถเข้าถงึโครงสร้างในการผลิตอย่างใกล้ชิด ผู้ วิจยั
จึงทําการศึกษาเฉพาะตัวเนือ้หา และวิธีการนําเสนอจากการรับชมและวิเคราะห์ด้วยตนเอง จึง
อาจทําให้ขาดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การผลิต กระบวนการผลิต ไว้ในการเล่าเร่ืองได้อย่าง
ลกึซึง้ 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
 

1) ในงานวิจัยชิน้นีไ้ม่ได้ศึกษาด้านการตลาดเพ่ือโปรโมทภาพยนตร์ทัง้สองเร่ือง 
การตลาดเฉพาะทางของมาร์เวลสตูดิโอนัน้อาจมีส่วนอย่างมากในการทําให้ภาพยนตร์ประสบ
ความสําเร็จในด้านรายได้เช่นกนั ดังนัน้จึงอาจมีการศึกษาเก่ียวกับการตลาดเฉพาะตัวของค่าย
ภาพยนตร์เพิม่เติมจากงานวจิยัชิน้นี ้

2) หากมีการนํางานวิจยัชิน้นีไ้ปศึกษาเปรียบเทียบเร่ือง Cinematic Universe จากค่าย
ภาพยนตร์อ่ืน ๆ จะทําให้ทราบถึงจดุแข็งจดุออ่น รูปแบบไหนท่ีขาดหายหรือตกหล่นจากกลยทุธ์นี ้
ในวงการภาพยนตร์เพิม่ขึน้ 
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