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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การน าเสนอภาพตัวแทนก็อตซิล่าใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยอาศยัวตัถุประสงค์หลกัในการศึกษา และกรอบแนวความคิดแนวคิดสัญ
วิทยา และแนวคิดภาพตวัแทน แนวคิดการเล่าเร่ือง แนวคิดการประกอบสร้างความจริงทางสังคม
โดยผลงานช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ วเิคราะห์ตวับทภาพยนตร์ กรณีศึกษา : Godzilla 2014 

จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ถึงการเล่าเร่ืองภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวดู
นั้น ผูว้ิจยัคิดวา่ผูส้ร้างตั้งใจให้การปรากฏตวัของก็อตซิล่าเป็นการปรับสมดุลของธรรมชาติ ซ่ึงใน
อดีตกาลมีการน าเสนอภาพของก็อตซิล่าเป็นภาพตวัแทนของระเบิดนิวเคลียร์อนัเป็นความทรงจ า
อนัเลวร้ายของประเทศญ่ีปุ่นท่ียากจะลบเลือนออกไปจากใจได ้ภาพท่ีปรากฏออกมานั้นจึงเป็นก็อต
ซิล่าท่ีมีพลงัในการท าลายลา้ง และยึดครองเมือง ซ่ึงบางภาคมีการน าเสนอภาพก็อตซิล่าท่ีตีแผเ่ร่ือง
ของเศรษฐกิจ การเมือง ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้ นอีกด้วยแต่ในการน าเสนอภาพก็อตซิล่าใน
ภาพยนตร์ฮออลีวูดภาคน้ีของชาวอเมริกาได้เปล่ียนแปลงไปจากอดีตและมาในรูปแบบของกา
ปรากฏตวัของก็อตซิล่าดว้ยภยัพิบติัสึนามิ ซ่ึงผูส้ร้างตอ้งการให้ผูช้มไดต้ระหนกัและรับรู้ถึงความ
น่ากลวัหรือภยัเงียบน้ี และเป็นการตอกย  ้าให้เห็นวา่เม่ือเกิดการปรากฏตวัของก็อตซิล่าข้ึน มนุษยท่ี์
คิดว่าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างบนโลกได้นั้น อาจท าได้แค่เพียงยืนมองดูเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ตรงหนา้เท่านั้น 

และจากการวิเคราะห์สัญญะภาพตวัแทนก็อตซิล่านั้น วิธีคิดและทศันคติของผูส้ร้าง
ชาวอเมริกานั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีผา่นมา นัน่คือการปรากฏของก็อตซิล่านั้นมาเพื่อความ
สงบสุขของโลกใบน้ี เป็นการกอบกู้โลกท่ีไม่ทิ้งความเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดออกไป แต่มีการ
เปล่ียนแปลงการน าเสนอภาพก็อตซิล่าท่ีเป็นพระเอก ครองใจคนทั้งเมือง เพราะเม่ือก็อตซิล่า (ภาพ
ตวัแทนการปรับสมดุลของธรรมชาติ) ไดต่้อสู้ชนะมิวโต (ภาพตวัแทนภยัจากธรรมชาติท่ีเกิดจาก
น ้ ามือมนุษย)์ นั้น ได้ปรับทศันคติผูช้มจากในอดีตท่ีก็อตซิล่าเป็นแค่จอมวายร้าย แต่ภาคน้ีกลับ
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กลายเป็นผูก้อบกูโ้ลก ท าใหโ้ลกสงบสุข โดยส่ือสารผา่นภาพยนตร์ฮอลลีวูดไดอ้ยา่งแนบเนียน และ
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 
  ภาพยนตร์ฮอลลีวูด (Hollywood) เป็นส่ือท่ีน าเสนอภาพเคล่ือนไหวท่ีให้ความบนัเทิง 
ให้ประโยชน์รวมถึงให้สาระความรู้ในหลากหลายดา้น รวมทั้งมีประสิทธิภาพดา้นการส่ือสารท่ีมี
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง สร้างรายได้จ  านวนมากให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกาและถือเป็นผูผ้ลิต
ภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงดูไดจ้ากผลส ารวจความนิยมของผูช้มท่ีมีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เห็นไดจ้าก
ผลส ารวจของเวบ็ไซตเ์อ็มไทย (M Thai Movie) เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 พบวา่ จ  านวนกลุ่มคนดู
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดในอเมริกนัเพิ่มข้ึนถึง 47% จากจ านวน 3.8 ลา้นคน เม่ือปี 2558 กระโดดข้ึนมา
เป็น 5.6 ลา้นคน ในปี 2559 และมีสัดส่วนในการท ารายไดท้ั้งหมดกว่า 14% จากสถิติดงักล่าวถือ
เป็นการตอกย  ้าอ านาจภาพยนตร์ของอเมริกาท่ียงัสามารถโนม้นา้วใจผูช้มได ้ซ่ึงตรงกบังานวจิยัของ
จงเดือน สุทธิรัตน์ (2552) ท่ีไดศึ้กษา อิทธิพลส่ือภาพยนตร์ฮอลลีวูด : ความสัมพันธ์กับกิจการโลก 
พบว่าอเมริกาเป็นประเทศท่ียิ่งใหญ่และมีแนวคิดแบบเสรีนิยมฉบบัใหม่ อเมริกาจึงใช้ภาพยนตร์
ฮอลลีวดูเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจ ครอบง าผูช้ม ใหผู้ช้มเกิดการซึมซบัโดยไม่รู้ตวัหรือเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงว่า อ านาจอ่อน (Soft Power) ท่ีประกอบด้วยอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม
ตามท่ี  โจเซฟ เนย ์(Joseph Nye) จากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ได ้อธิบายวา่ อ านาจอ่อนมีความสามารถ
ในการดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมมากกวา่การบงัคบัหรือการให้เงิน สร้างความเปล่ียนแปลงและ
สร้างอิทธิพลต่อความคิดของสังคมและประชาชนได้อย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว โดยอาศัย 
วฒันธรรม (culture) ค่านิยมทางการเมือง (political values) และนโยบายต่างประเทศ (foreign 
policies) นั้นเอง  

 นอกจากน้ีภาพยนตร์ฮอลลีวูดยงัท าหน้าท่ีสะทอ้นมุมมองได้ทั้งการเมือง วฒันธรรม 
ความเช่ือต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอผา่นภาพในแต่ละฉาก และมีเสียงท่ีมีความเสมือนจริง สามารถท าให้
ผูรั้บชมเขา้ใจความหมายต่างๆ ท่ีปรากฏอยูเ่ม่ือเห็นภาพในแต่ละฉาก แต่ละช่วงเวลาและต่างสถานท่ี
ก็สามารถท่ีจะสร้างความเขา้ใจให้เช่ือมโยงร่วมกนัได ้แมว้่าผูรั้บชมอาจจะต่างเช้ือชาติ หรือต่าง
ศาสนา ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของผูรั้บชมในแต่ละคนด้วย ดงันั้นปัจจยั 3 อย่าง เป็นส่วน
ส าคัญท่ีช่วยให้ภาพยนตร์ประสบความส าเร็จได้นอกเหนือจากการให้ความรู้ ความบันเทิง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
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ภาพยนตร์ยงัมีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรั้บชม และยงัมี
ประสิทธิภาพในความครอบง าความคิด และสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูรั้บชมไดอ้ยา่งหลากหลายโดยไม่
จ  ากดัช่วงอาย ุ(รักศานต ์ววิฒัน์สินอุดม,2545, น.14-15) 
 ลกัษณะของภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั้นจะมีความหลากหลายทั้งในดา้นของเน้ือหา บริบท 
และตวัละครโดยส่วนมากแลว้จะใช้ตวัละครท่ีมีหลายสัญชาติ ซ่ึงแต่ละสัญชาติจะมีเอกลกัษณ์ ท่ี
แตกต่างกนัออกไปแต่ถึงอย่างไรตวัละครท่ีมีสัญชาติอเมริกา ก็จะถูกสร้างข้ึนให้มีความโดดเด่น
หรือเป็นฝ่ายของคนดีท่ีผดุงความยติุธรรมเสมอ ดงัท่ีไทยพีบีเอส (Thai PBS) ไดร้ายงานข่าวเก่ียวกบั 
Yellowface เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 เร่ืองการเหยียดชาวเอเชียในหนงัฮอลลีวูด ท่ีมองวา่ ฮอลลีวูด
มีวธีิการคดัเลือกนกัแสดงผวิขาวให้มารับบทคนเอเชีย ท่ีมีมาตั้งแต่ยคุเร่ิมตน้ของฮอลลีวูด จากความ
เช่ือวา่คนเอเชียอพยพและไม่มีความสามารถในการแสดง และไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ
ได ้จึงมีการให้นกัแสดงผิวขาวมาเล่นเป็นชาวเอเชียทั้ง Mary Pickford ในบท โจโจซ้งัจาก Madame 
Butterfly (Sidney Olcott, 2458), Katherine Hepburn เป็นเจดใน Dragon Seed (Harold S. Bucquet 
Jack Conway, 2487), John Wayne เ ป็นเจงกิสข่านใน The Conquerer (Dick Powell, 2499) หรือ 
Marlon Brando เปล่ียนโฉมเป็น ซากินิ ชาวบา้นจอมเจา้เล่ห์ใน The Teahouse of the August Moon 
(Daniel Mann, 2499) แมยุ้คหลงัจะมีนกัแสดงเช้ือสายเอเชียในฮอลลีวูดมากข้ึน แต่บทบาทท่ีไดรั้บ
ยงัจ ากดัอยู่ในภาพจ าเก่าๆ ท่ีชาวตะวนัตกมีต่อชาวเอเชีย โดยให้แสดงเป็นเจา้ของร้านขายของช า, 
โสเภณี หรือคนรับใชห้รือคนขบัรถ เป็นตน้  
 ฮอลลีวดูยงัใชว้ธีิเปล่ียนเช้ือชาติตวัละครดั้งเดิมจากชาวเอเชียใหก้ลายเป็นคนผิวขาวเป็น
ตวัเมนหลกัในการด าเนินเร่ือง ดงัท่ีเห็นไดใ้น The Magnificent Seven (Antoine Fuqua, 2559) จนถึง
หนงัรุ่นใหม่อยา่ง The Last Airbender (M. Night Shyamalan, 2553) และแมว้า่การ์ตูนญ่ีปุ่นจะไดรั้บ
ความนิยมมากข้ึนในวยัรุ่นอเมริกนั แต่บทฮีโร่ในฉบบัภาพยนตร์นั้นนกัแสดงตวัเมนหลกักลบัเป็น
ของนักแสดงผิวขาวทั้ งส้ิน เช่น Dragonball: Evolution (James Wong, 2552) หรือ Speed Racer 
(Lana Wachowski, 2551) 
 การกระท าหน้าท่ีของส่ือประเภทภาพยนตร์นั้นเกิดจากการประกอบสร้างความจริง 
(Construction) ให้เกิดประเด็นต่างๆทางสังคม (Ben-Shaul,2007,pp.5,16)  ผา่นกระบวนการผลิตซ ้ า 
(Reproduce) ประเด็นนั้นๆโดยน าเสนอผ่านภาพ สัญลักษณ์ และเสียงต่างๆ ท่ีถูกตีความหรือ
หมายความถึง จนกลายเป็นเร่ืองของทัศนคติของแต่ละบุคคล ความเช่ือ ศาสนา รวมไปถึง
วฒันธรรมส่วนใหญ่ของสังคมนั้นๆ เช่น ดังท่ีไทยพีบีเอส (Thai PBS) ได้รายงานข่าวเก่ียวกับ 
Yellowface ไวอี้กวา่ การท่ีภาพยนตร์ใหม่ๆหลากหลายเร่ืองของฮอลลีวดูนั้นยงัคงใช ้นกัแสดงอยา่ง 
คีอานู รีฟ มาแสดงเป็นซามูไรใน 47 Ronin, เบน คิงสลีย ์เป็นวายร้ายแมนจูเรียนใน Iron Man 3 และ 
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มิคก้ี โรค เป็น Genghis Khan แสดงใหเ้ห็นถึงกระแส Yellowface ท่ีไม่มีทีท่าวา่จะหายไปจากฮอลลี
วูดไดเ้ลย ชาวเอเชียไม่น้อยจึงหวงัว่าสักวนัการเหยียดเช้ือชาติผ่านภาพยนตร์เช่นน้ีจะหมดไปจาก
วงการบนัเทิงในอนาคต  
 ภาพยนตร์ฮอลลีวูดไดท้  าหนา้ท่ีเป็นส่ือท่ีสะทอ้นภาพสังคม ผูค้น แต่ละเช้ือชาติ ในแต่
ละเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ฉะนั้นการน าเสนอภาพยนตร์อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน แต่อาจเป็น
เพียงบางส่วนท่ีถูกน าเสนอออกมาข้ึนอยูก่บัวา่ใครเป็นผูน้ าเสนอภาพยนตร์เร่ืองนั้น และผูน้ าเสนอ
ไดเ้ลือกสะทอ้นในมุมมองภาพยนตร์ออกมาแบบใด ตวัอยา่งเช่น การน าเสนอภาพอดีตสงครามใน
ประวติัศาสตร์โดยมีมุมมองจากผูก้  ากบัและเน้ือเร่ืองผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด หากน าเสนอมุมมอง
อเมริกนัท่ีมีสงครามกบัญ่ีปุ่น และหากมีการน าเสนออาจมีความบิดเบือนหรือสะทอ้นให้เห็นถึง
เส้ียวของเหตุการณ์เพียงชัว่ครู่ จากการตีความของผูก้  ากบั ภาพท่ีออกมาอาจส่งผลกระทบต่อวงกวา้ง
ไม่ใช่แค่อเมริกนั แต่อาจส่งผลให้เกิดความเขา้ใจผิดท่ีเก่ียวกบัการเร่ืองประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจริง
ในอดีตจากมุมมองผูรั้บชม หรือเพียงเพื่อระบายความอึกอดัคบัใจจนกลายเป็นส่ือท่ีท าการตอกย  ้า
ภาพในอดีตอนัแสนเจบ็ปวดทรมานของทั้งสองฝ่าย เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลเป็นอยา่ง
มากต่อสังคม วฒันธรรม และยงัส่งผลต่อค่านิยม และทศันคติของผูค้นในแต่ละเช้ือชาติ 
 การประกอบสร้างอยา่งตั้งใจน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีน าเสนอประเด็นเหล่ามากมายเหล่านั้น
ให้กบัผูรั้บชมให้สามารถรับรู้อารมณ์ท่ีซ่อนอยู่ภายในจิตใจของนกัแสดง เช่น ความโกรธ ความ
ตอ้งการเป็นผูน้ า ฯลฯ เหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกถ่ายถอดผา่นกลอ้งภาพยนตร์อยา่งสมจริง ดว้ย แสง สี 
เสียง นอกจากน้ียงัสะทอ้นคุณค่าหรือพลงับางอยา่ง เป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีทรงอิทธิพลในการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคม ดงันั้น ภาพยนตร์ไม่วา่จะผลิตจากท่ีใดนั้นจะไม่ใช่เพียงส่ือบนัเทิงเท่านั้น แต่เป็น
ส่ือท่ีสะทอ้นภาพในความเป็นจริง และเป็นส่ือท่ีสะทอ้นภาพความจริงทางสังคม สามารถช้ีหรือน า
ทางให้เกิดการคลอ้ยตามหรือสร้างให้เกิดการตระหนกัคิดร่วมกนัของคนในสังคมนั้น (รักศานต์ 
ววิฒัน์สินอุดม,2545, น. 20-21)   
 ในยุคอดีตการน าเสนอภาพยนตร์ก็อตซิลล่านั้นหลงัจากส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
การศึกษาภาพตวัแทนก็อตซิลล่านั้น ส่ือภาพยนตร์ส่วนใหญ่จากญ่ีปุ่นถือก าเนิดก็อตซิลล่าหลงัจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เสมือนว่าเป็นภาพตวัแทนของการเปล่ียนแปลงของประเทศญ่ีปุ่นคร้ังใหญ่ 
ดงัท่ี (นรุตม ์โลกู้ลประกิจ,2557) กล่าววา่ “เศษเส้ียวประวติัศาตร์ยงัคงแทรกซึมอยูใ่นใจของคนเรา
เสมอ และสะทอ้นออกมาในหลายๆอยา่งท่ีเราไดส้ร้างข้ึน” ภาพของก็อตซิลล่านั้นสะทอ้นใหเ้ห็นวา่
ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองท่ีถูกถ่ายทอดออกมานั้นคือเศษส่วนหน่ึงของเร่ืองราวในอดีตท่ียงัคงจดจ า ฝัง
ใจ เป็นเร่ืองท่ีสะเทือนใจและไม่อาจจางหายไปจากสังคม    
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 ซ่ึงการศึกษาจากประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นในช่วงท่ีก็อตซิล่าถือก าเนิดข้ึนมา จะเห็นได้ว่า
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เหตุการณ์ร้ายแรงจากสงครามและระเบิดปรมาณูนับเป็นความทรงจ าอนั
เลวร้ายของญ่ีปุ่นเลยก็ว่าได้ เพราะ “กลุ่มผู ้สร้าง” ก็อตซิล่าตัวหลักๆนั้ นแต่ละคนล้วนมี
ประสบการณ์ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสงครามท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิชิโร ฮอนดะ (Ishiro 
Honda) ผูก้  ากบัภาพยนตร์ก็อตซิลล่านั้นเคยเป็นทหารผา่นศึกในกองทพัของจกัรวรรดิญ่ีปุ่นก่อนท่ี
จะท าภาพยนตร์ จึงตอ้งการน าเสนอภาพยนตร์ท่ีส่ือถึงหายนะจากระเบิดนิวเคลียร์และความทุกข์
ยากท่ีตามมาของประชาชน ณ ขณะนั้นท่ีตอ้งเผชิญกบัภยัจากสงคราม (Tom Miller, 1999)  
 ภาพก็อตซิล่าในภาพยนตร์ท่ีสร้างโดยผูก้  ากบัคนญ่ีปุ่น ผา่นมาเป็นเวลา 9 ปีจากสงคราม 
เน้ือหาของภาพยนตร์ก็อตซิล่าในอดีตก็ยงัคงบรรยากาศของหารท าลายลา้ง ความสูญเสียและระเบิด
ปรมาณู หลงัจากภาคแรก (1954) แมว้า่ก็อตซิล่าตวัแรกของโลกจะตายดว้ยออกซิเจนเดสทรอยเยอร์
ไปแลว้ แต่เม่ือมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใหม่ก็กลบัปลุกก็อตซิลล่าอีกตวัให้ต่ืนข้ึนมาแทน จึงดู
เสมือนวา่ประเด็นท่ีวา่ดว้ย “ผลกระทบ” จากระเบิดนิวเคลียร์จะถูกสอดแทรกอยูใ่นภาพยนตร์ก็อตซิ
ล่าแรกเร่ิมอยูเ่สมอและเหมือนจะไม่มีวนัหายไปจากภาพยนตร์เร่ืองน้ีดว้ย 
 ช่วงเวลาต่อมาภาพยนตร์ก็อตซิล่าได้น าเสนอภาพตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1970 เป็นต้นมา 
ภาพยนตร์ไดเ้ล่าถึงเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเวลานั้นซ่ึงภายในญ่ีปุ่นมีอตัราการเติบโตต ่า 
ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 70 (ภาค 12-14 ปี ค.ศ. 1971-1973) ภาพของก็อตซิล่าจึงถูกปรับเปล่ียนทิศทาง
ใหม่และให้มีพฤติกรรมแบบมนุษย ์เช่น มีอารมณ์ขนัในท่าทางมากข้ึนและมีบรรยากาศของความ
สนุกสนาน ไม่คิดมากไม่เป็นกงัวลอยู่ในเน้ือเร่ืองเพื่อจะให้ขายตัว๋ไดดี้ข้ึน (Jun Fukuda, 1994) ใน
ภาพยนตร์ก็อตซิล่าเร่ืองน้ีไม่ไดส้ะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกท่ีหม่นหมอง เศร้าใจจากสงครามอย่างท่ี
เคยมีในภาคแรกๆอีกต่อไป แต่มุ่งสะทอ้นประเด็นภายในสังคมของญ่ีปุ่น ณ ขณะนั้นออกมาแทน 
ดงัท่ีเห็นในภาพยนตร์ก็อตซิลล่าล าดบัท่ี 12 Godzilla vs. Hedorah ออกฉายในปี 1971 และตามดว้ย
ภาพยนตร์ก็อตซิล่าอีกหลากหลายภาคท่ีน าเสนอเน้ือหามุมมองท่ีสามารถสะทอ้นเหตุการณ์ต่างๆใน
เวลานั้น และเร่ือยมาจนภาคสุดทา้ยของซีร่ียก์็อตซิล่าในยคุโชวะไดอ้อกฉายในปี 1975 บริษทัโตโฮ
ก็ไม่ได้น าเสนอภาพยนตร์ก็อตซิล่าออกมาอีกกินเวลานานถึง 9 ปี อาจเป็นเพราะความนิยมใน
ภาพยนตร์ก็อตซิล่านั้นลดลง และผูส้ร้างเร่ิม “หมดแก๊ก” ท่ีจะสร้างออกมาใหม่ จึงไดท้  าการหยุดพกั
การสร้างเอาไว ้ก่อนจะมีภาพยนตร์ก็อตซิล่า “ยคุใหม่” ตามมาในปี 1984 จนถึงปี 2004 
 ตลอดระยะเวลา 21 ปีนั้น ไม่วา่จะเป็นซีร่ีย ์(1954 - 1975) รวมทั้งส้ิน 16 ตอน ภาพยนตร์
ก็อตซิล่าก็ไดส้ะทอ้นประเด็นท่ีเกิดข้ึนทางสังคมและประวติัศาสตร์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ภาคแรกๆในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1950 คนญ่ีปุ่นยงัจดจ าบาดแผลระเบิดปรมาณูไดไ้ม่จางหายและเกิด
ความรู้สึกหวาดระแวงในภยัรอบๆ ดา้นจากมหาอ านาจชาติอ่ืน (สงครามเยน็) ท่ีก าลงักดดนัญ่ีปุ่นอยู่



5 
 

ช่วงเวลานั้น และแมว้า่เวลาต่อมาในภาคต่อของภาพยนตร์ก็อตซิล่าเน้ือหาจะถูกปรับใหเ้ขา้กบักลุ่ม
คนดูและบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปมากข้ึน โดยไม่ให้มีบรรยากาศของการท าลายลา้งมาก
นกั แต่ก็จะเห็นไดว้า่มีประเด็นทางสังคม ณ ขณะนั้นไดถู้กหยิบยกและน ามาสะทอ้นผา่นภาพยนตร์
ดว้ยจากมุมมองผูส้ร้าง เพราะเศษเส้ียวประวติัศาสตร์นั้นยงัคงแทรกซึมอยูใ่นใจของคนเราอยูเ่สมอ 
และยงัสะทอ้นออกมาในหลายๆอยา่งท่ีภาพยนตร์ก็อตซิลล่าสร้างข้ึน 
 กล่าวได้ว่าภาพของก็อตซิลล่าในส่ือภาพยนตร์มีการน าเสนอภาพตวัแทนของนัยยะ
อะไรบางอย่างไวอ้ยู่เสมอตั้งแต่ภาพตน้ฉบบั (TOHO 1954) มีนยัยะของการต่อตา้นสงครามและ
นิวเคลียร์ และภาพยนตร์ภาคน้ีก็มีหลกัใหญ่ใจความท่ีว่าด้วยปัญหาระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ 
“แน่นอน มนัมีแก่นเร่ืองท่ีแข็งแรงอยู่ในหนงัเร่ืองน้ี พูดง่ายๆตามประสาชาวบา้นคือมนัเป็นเร่ือง
ของมนุษยป์ะทะกบัธรรมชาติ” (Gareth Edwaed, 2014) และภาพก็อตซิล่าในภาพยนตร์ให้หมาย
ผ่านภาพและเสียงท่ีถือเป็นความสัมพนัธ์อันจะก่อให้เกิดความคิดจากผูรั้บชมในสังคมนั้ นๆ 
โดยเฉพาะการน าเสนอภาพก็อตซิล่าให้เป็นสัตวดึ์กด าบรรพ ์ผูย้ึดครองโลก และก่อก าเนิดมาก่อน
มนุษยชาติ และยงัพบมีประวติัมากมายท่ีกล่าวถึงภาพก็อตซิล่าท่ีอาจแตกต่างกันในแต่ละภาค
ออกไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ตอนนั้น ๆ ภาพของก็อตซิล่าจึงถูกเปรียบเปรยวา่เป็นผลลพัธ์
อนัเลวร้ายของการใชห้รือการทดลองอาวธุนิวเคลียร์ (บทความวจิารณ์ก็อตซิล่า, 2557)   
 การศึกษาภาพตวัแทนก็อตซิล่านั้นอาจมีปัจจยันยัยะหลากหลายดา้นในการส่ือสารผา่น
ภาพยนตร์ ซ่ึงในยุคอดีตภาพของก็อตซิลล่านั้นถูกสร้างให้เป็นฝ่ายอธรรม ผูท้  าลายลา้ง ผูย้ึดครอง
โลก แทบจะทุกยุคทุกสมยั ภาพเหล่าน้ีสะทอ้นให้ผูรั้บชมไดเ้ห็นถึงความน่ากลวั น่าเกรงขาม ดว้ย
รูปร่างของก็อตซิล่าท่ีใหญ่โต มีกรงเล็บ และสามารถพน่ไฟได ้เปรียบเสมือนมหนัตภยัร้ายท่ีมนุษย์
ธรรมดาๆ ก็ไม่อาจสามารถต่อสู้กบัส่ิงน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน 
 ก็อตซิลล่าถือเป็นภาพตัวแทนของญ่ีปุ่นและเป็นอีกหน่ึงสัญชาติท่ีปรากฏอยู่ใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดและไดรั้บบทบาทการแสดงเมนหลกัท่ีส าคญัในเร่ือง ถึงแมว้่าปัจจุบนัในดา้น
การเมืองญ่ีปุ่นจะเป็นพนัธมิตรกับอเมริกา แต่ในมุมมองภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลับมองญ่ีปุ่นใน
แบบเดิมๆ คลา้ยวา่ภาพในอดีตยงัคงฝังใจไม่ลืมเลือนหายไป ซ่ึงนกัวิชาการจ านวนไม่นอ้ยประเมิน
วา่การเลือกหรือสร้างตวัละครของภาพยนตร์ฮอลลีวูดดงักล่าวก่อให้เกิดความบิดเบือนขอ้เท็จจริง
ในข้ึน ยกตวัอยา่ง การศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวดูในอดีตท่ีมีประชากรในภาพยนตร์เป็นคนญ่ีปุ่น เร่ือง 
Black Rain (Ridley Scott, 2532) เป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงมุมมองของประเทศญ่ีปุ่นท่ีเต็มไปดว้ยยากูซ่า 
นกัฆ่าครองเมือง และทรชน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีแต่อ านาจการกดข่ีข่มเหง ส่วนผูห้ญิงเป็นเพศท่ีโดย
รังแกถูกแทนภาพของหญิงท่ีอยูใ่นบาร์เหลา้ซ่ึงขายบริการ  เป็นตน้ 
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 ในช่วงปี 2550-2560  M Thai MOVIE ไดส้ ารวจ 20 อนัดบัสูงสุดหนงัท าเงินแห่งปีไว้
เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 พบวา่ฮอลลีวูดไดมี้การสร้างภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรายไดสู้งสุดในการเขา้
ชมของผู ้ชมทั่วโลก ได้แก่ภาพยนตร์เร่ือง Guardians of the Galaxy (James Gunn, 2557),  The 
Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (Francis Lawrence, 2557),  Captain America: The Winter 
Soldier (Anthony Russo, Joe Russo, 2557), The LEGO Movie (Phil Lord, Christopher Miller, 2557), 
Transformers: Age of Extinction (Michael Bay, 2557), Maleficent (Michael Bay, 2557), X-Men 6 
The Wolverine (James Mangold, 2556 , Dawn of the Planet of the Apes (Matt Reeves, 2557), The 
Amazing Spider-Man 2 (Marc Webb, 2557),  Godzilla (Gareth Edwards, 2557),  Big Hero 6 (Don 
Hall, Chris Williams, 2557), 22 Jump Street (Phil Lord, Christopher Miller, 2557), Teenage Mutant 
Ninja Turtles (Jonathan Liebesman, 2557),  How to Train Your Dragon 2 (Dean DeBlois, 2557) , 
Interstellar (Christopher Nolan, 2557), Gone Girl (David Fincher, 2557), Divergent (Neil Burger, 
2557), Bad Neighbors (Nicholas Stoller, 2557), Ride Along  (Tim Story, 2557) และ Rio 2 (Carlos 
Saldanha, 2557)  
 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์และเลือกภาพยนตร์ท่ีมีภาพตวัแทนของ “ก็อตซิล่า” ท่ีมี
รายได้ในการเขา้ชมสูงสุดและสามารถเขา้ถึงผูรั้บชมได้ทุกวยัมาวิเคราะห์ คือ Godzilla (Gareth 
Edwards, 2557) ซ่ึงเน้ือหากล่าวถึงสัตว์ประหลาดของประเทศญ่ีปุ่นในมุมมองของอเมริกา 
ภาพยนตร์เ น้ือหาลุ้นระลึกและสร้างความประทับใจให้กับผู ้ชม สามารถท ารายได้ ถึ ง 
200,676,069 ดอลลาร์สหรัฐ และภาพยนตร์ก็อตซิล่าเร่ืองน้ีเป็นการ “Reboot” ก็อตซิลล่าตน้ฉบบั
ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงนบัเป็นอีกจกัวาลหน่ึงของโลกก็อตซิล่าเลยก็วา่ได ้

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ และจากท่ีมาและความส าคญัดงักล่าวผูว้ิจยัจึงเกิดความ
สนใจท่ีจะศึกษาภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดสมยั ซ่ึงผูว้ิจยัไม่อาจหลีกเล่ียงในเร่ือง
ของการแสดงมุมมองและทศันคติของผูว้จิยั (Researcher Positionality) ในการวิเคราะห์และตีความ
เน้ือหาจากภาพยนตร์เร่ืองน้ี โดยผูว้ิจยัใชแ้นวคิดเก่ียวสัญวิทยา และการสร้างภาพตวัแทนผา่นการ
วิเคราะห์ภาพเหมารวม แนวคิดการเล่าเร่ือง แนวคิดการประกอบสร้างความจริงทางสังคม มาเป็น
กรอบขอ้จ ากดัของงานวจิยัน้ี 

 
1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย  

1) วเิคราะห์การเล่าเร่ืองภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวดู 
2) วเิคราะห์สัญญะภาพตวัแทนก็อตซิล่าท่ีปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลีวดู 

 

https://www.movie2free.com/x-men-6-the-wolverine-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99/
https://www.movie2free.com/x-men-6-the-wolverine-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99/
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ  
 เลือกภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีได้น าเสนอภาพตวัแทนก็อตซิล่าในปัจจุบนัและยงัมีได้รับ

ความนิยมแพร่หลายเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกโดยเน้ือหาของภาพยนตร์จะให้แง่คิดชวนให้ตระหนักเม่ือ
ไดรั้บชม 

 กรณีศึกษา : ภาพยนตร์เร่ือง Godzilla (Gareth Edwards, 2557)  ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ฮอลลี
วดูภาคล่าสุดของก็อตซิล่าท่ีไดรั้บความนิยมและไดน้ าเสนอภาพก็อตซิล่าในรูปแบบใหม่ท่ีต่ืนตาต่ืน
ใจ ระทึกขวญัทั้ งยงัมีการกล่าวถึงประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่นและอเมริกา ภาพยนตร์ยงักล่าวถึง
ประสบการณ์ร่วมในแง่มุมอิงประวติัศาสตร์   

 การรวบรวมขอ้มูลภาพยนตร์ฮอลลีวูดท าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 – 2560 เป็นเวลาช่วง 10 ปี
ท่ีภาพยนตร์ฮอลลีวูดไดส่ื้อสารภาพยนตร์และเป็นช่วงเวลาท่ีภาพยนตร์ก็อตซิล่าเร่ืองน้ีเป็นท่ีนิยม
และมีความเขม้ขน้ข้ึนในเร่ืองของเทคโนโลยี สังคม ประวติัศาสตร์เขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยใชว้ิธีเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และความสามารถในการค้นหาภาพยนตร์ในปัจจุบนั 
(Convenient Sampling) และใชภ้าพยนตร์ท่ีผลิตเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์และไดรั้บการบนัทึกภาพ
เป็น VDO หรือ DVD มาท าการศึกษา 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

 ภาพยนตร์ฮอลลีวดูไดน้ าเสนอภาพตวัแทนก็อตซิล่าในปัจจุบนั อยา่งไร 
1) ช่วยให้เขา้ใจสาเหตุในการสร้างภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดในเร่ืองของ

ทศันคติท่ีอเมริกามีต่อญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นการสะทอ้นมุมมองภาพอีกด้านหน่ึงผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ี
ผูส้ร้างตั้งใจสร้างภาพก็อตซิล่าใหแ้ตกต่างจากอดีตท่ีผา่นมา 

2) ช่วยใหรั้บรู้ถึงความเป็นก็อตซิล่าในมุมมองของผูส้ร้างอเมริกาท่ีปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลี
วูด ดว้ยลกัษณะท่าทางของก็อตซิล่าท่ีไม่แตกต่างไปจากอดีตมากนกัและยงัคงความเป็นก็อตซิล่า
ต้นฉบบัในอดีตอยู่บ้างแต่เน้ือหาของภาพยนตร์นั้นได้มีการน าเสนอภาพของก็อตซิล่าท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปท าใหผู้ช้มเกิดแง่คิด มุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 
1.5 นิยำมศัพท์  

 ก็อตซิล่า : เป็นเสมือนภาพตวัแทนของการเปล่ียนแปลงของประเทศญ่ีปุ่นคร้ังใหญ่ และ
ก็อตซิล่า ไดก้ าเนิดข้ึนเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จบลง ภาพยนตร์ก็อตซิล่าเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย
นบัทศวรรษ เน้ือเร่ืองสะทอ้นถึงเร่ืองราวเหตุการณ์บา้นเมือง ณ ขณะนั้นเป็นหลกั 
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 ฮอลลีวูด : หรือ Hollywood คือผูผ้ลิตภาพยนตร์สัญชาติอเมริกา หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง
ว่าโรงถ่ายท าภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ดาราภาพยนตร์ของฮอลลีวูด ลว้นแลว้แต่มีช่ือเสียงใน
ระดบัโลก และท่ีส าคญัฮอลลีวดูนั้นเป็นเจา้ภาพในการประกวดรางวลัออสการ์อีกดว้ย 

 ภาพยนตร์ : ภาพท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวเป็น ภาพ แสง สี เสียง เม่ือไดรั้บชมแลว้รู้สึกบนัเทิง 
ต่ืนตาต่ืนใจ ระทึกขวญั สะทอ้นแง่คิด ข้ึนอยูก่บัแก่นเน้ือหาของเร่ืองวา่ผูก้  ากบัจะส่ือสารให้กบัผูรั้บ
ชมไดรู้้สึกนึกคิดในแบบใด เน้ือหาของภาพยนตร์จะต่อเน่ืองกนัเป็นช็อตๆ เคล่ือนไหวได ้มีบทพูด
หรือสนทนา ซ่ึงในการศึกษาวจิยัในท่ีน้ีหมายถึง ภาพยนตร์เร่ืองก็อตซิล่า 

 ภาพตวัแทน : ภาพหรือลกัษณะท่ีเป็นตวัแทนญ่ีปุ่นท่ีกฎในภาพยนตร์เร่ืองก็อตซิล่า ซ่ึง
อาจตีความไดห้ลากหลายมุมมอง ข้ึนอยูก่บัการตีความของแต่ละบุคคล  

 สัญญะ : ส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้ความหมายใหม่ (Meaning) แทนจริง / ตัวจริง 
(Object) ในตวับท (Text) และในบริบท (Context) หน่ึงส่ิงท่ีจะน ามาเป็นสัญญะนั้นอาจะเป็นวตัถุ 
เสียง รูปภาพ ตวัละคร ฯลฯ 
 
 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ือง “การน าเสนอภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูด กรณีศึกษา : 

Godzilla 2014 ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ มาใชใ้นการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัพบวา่บทบาทของ
ก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั้นมีความน่าสนใจมากโดยเฉพาะภาพของความเป็นก็อตซิล่าท่ีทุก
คนรู้จกักนัดีในทุกยุคทุกสมยั ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะพิจารณาก็อตซิล่ากบัการสร้างภาพออกมาในรูปแบบ
ภาพยนตร์ ตลอดจนพิจารณาการประกอบสร้างตวับทของก็อตซิล่าในภาคน้ี เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจ
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดมากข้ึน และผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี  

2.1 แนวคิดสัญวทิยา (Semiology) 
ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) 

2.2 แนวคิดภาพตวัแทน (representation) 
ภาพเหมารวม (stereotype) 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง 
แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ (Cinematic Narration) 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการประกอบสร้างความจริงทางสังคม 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวความคิด 

 
2.1 แนวคิดสัญวิทยา (Semiology) 

 “สัญญะ” (Sign) (อา้งถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. 2555) ส าหรับนักวิชาการท่ี
ศึ ก ษ า  “ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง สั ญญะ ” (Science of sign) ห รื อ ท่ี รู้ จั ก กัน ใ นน า มข อ งสั ญ วิ ท ย า 
(Semiotics/Semiology) นั้น ในท่ีน้ีจะขอน าเสนอนกัวิชาการ 3 ท่าน ท่ีสามารถใช้เป็นแนวคิดหลกั 
คือ F.de Saussure, C.Peirce และ R. Barthes  

 F. de Saussure Saussure เป็นนกัวชิาการดา้นภาษาศาสตร์ชาวสวสิ ท่ีเป็นผูคิ้ดคน้ผลงาน
ดา้นสัญวทิยาในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยมีการขยายฐานการวิเคราะห์ภาษามาจากสาขาจิตวทิยา ท่ี
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มีอิทธิพลในการศึกษาภาษาอยู่ในขณะนั้น แนวทางการวิเคราะห์ภาษาของ Saussure ใช้ภาษาพูด/
ภาษาเขียนเป็นหลกั (ซ่ึงจะท าให้แตกต่างจาก C. Peirce) และท่ีถือว่าเป็นการเปล่ียนวิธีการศึกษา
ความหมายของภาษาจากท่ีเคยมีอยู่ในช่วงเวลานั้นเลยก็ว่าได ้กล่าวคือ วิธีการวิเคราะห์หลักของ
นกัภาษาศาสตร์ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 คือการวเิคราะห์โดยหาการเปล่ียนแปลงของ “ความหมาย” 
ในเชิงประวติัศาสตร์ เช่น ติดตามวิเคราะห์วา่ความหมายของค าวา่ “ลงแขก” ไดมี้การเปล่ียนแปลง
จากยคุอดีตมาจนถึงยคุปัจจุบนัอยา่งไรบา้ง 

 ในทางตรงกนัขา้ม Saussure กลบัสนใจการวิเคราะห์ความหมายในระดบัภาคตดัขวาง 
เน่ืองจาก Saussure ไดต้ั้งคาถามว่า “ความหมายของสัญญะต่าง ๆ นั้นเกิดข้ึนมาไดอ้ย่างไร” (How 
meaning is generated) และพบว่า การวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์นั้นก็ไม่สามารถจะตอบค าถาม
ดังกล่าวได้ นอกจากจะใช้การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง  และการหาค าตอบของ  Saussure ก็คือ 
“ความหมายเกิดข้ึนได้เพราะความแตกต่างระหว่างสัญญะต่าง  ๆ  ภายในโครงสร้างหน่ึง” 
ตวัอยา่งเช่น ความหมายของสีด าจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย หากไม่มีความหมายของสีอ่ืน ๆ (ในโครงสร้าง
ความหมายของสี) มาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง หรือหาก “สีขาว” มีความหมายถึงความ
สวา่ง “สีด า” จึงจะมีความหมายถึงความมืด “สีเทา” มีความหมายถึงความคลุมเครือ ไม่ชดัเจน ฯลฯ 
และความแตกต่างท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนท่ีสุดก็คือ ความแตกต่างแบบคู่ตรงกนัขา้ม ด้วยเหตุน้ีใน
งานวจิยัของขจิตขวญัเร่ือง ความหมายของการขดัขืนอ านาจของสังคมผ่านการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์
ไทย ระหวา่ง พ.ศ. 2513 – 2550 อธิบายวา่ หากจะสร้างความหมายของ “ตวัละครท่ีขดัขืนอ านาจ” ก็
ตอ้งสร้าง “ตวัละครท่ียอมสิโรราบใหก้บัอ านาจ” กล่าวคือ เม่ือมีโจรก็ยอ่มมีต ารวจ เป็นตน้ หรือตอ้ง
สร้างตวัละครท่ีเป็นมิตรและศตัรูข้ึนมาเคียงคู่กนัเพื่อใหถ้อดรหสัความหมาย “รูปแบบความสัมพนัธ์
กบัตวัละครเอก” ไดช้ดัเจนข้ึน หลกัการขอ้น้ีของ Saussure ดูจะเป็นท่าบงัคบัของวิธีการเล่าเร่ืองท่ี
ตอ้งมีตวัละครทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้าย จะมีเพียงตวัละครแบบฝ่ายดีหมดทั้งเร่ืองเป็นไม่ได ้

 ต่อมา  Saussure ได้น า เสนอแนวคิดเ ร่ือง  “องค์ประกอบของสัญญะหน่ึง  ๆว่า
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นรูป  (Signified) และส่วนท่ีเป็นนาม/ความคิด (Signified) และ
ขอ้ตกลงในการเช่ือมโยงระหวา่ง Signifier-Signified ของสัญญะหน่ึง ๆ เช่น ภาพธงชาติสีแดง-ขาว-
น ้ าเงิน (Signifier) หมายความถึง “ประเทศไทย/ชาติไทย” (Signified) ขอ้ตกลงน้ีเรียกวา่ “รหสั” ซ่ึง
ในแต่ละสังคมในแต่ละวฒันธรรมก็จะมีรหสัท่ีแตกต่างกนั เช่น การพยกัหนา้มีความหมายวา่ “ตก
ลง” ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่กลับมีความหมาย “ไม่ตกลง” ในประเทศอินเดีย  เป็นต้น 
วฒันธรรมจึงอาจนิยามไดว้า่เป็น “ชุมชนแห่งรหสั” (community of code) นัน่เอง 

 C. Peirce Peirce เป็นนกัวิชาการดา้นปรัชญาชาวอเมริกนัท่ีคน้คิดผลงานดา้นสัญวิทยา
ในช่วงเวลาเดียวกบั Saussure โดยขยายฐานการวเิคราะห์สัญญะมาจากเร่ืองตรรกวทิยา แมว้า่ผลงาน
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ส่วนใหญ่ของ Peirce จะมุ่งให้ความสนใจกบั “การจดัแบ่งประเภทของสัญญะ” จนถูกวิจารณ์วา่เขา
มองข้ามความส าคัญของ  “กระบวนการสร้าง/สถาปนาความหมาย” ก็ตาม แต่ Peirce ก็ได้ให้
ความคิดท่ีส าคญั ๆ เอาไวห้ลายประการคือ  

1) Peirce ไดใ้ห้เห็นความส าคญัของ “สัญญะ” ส าหรับ “สัตวโ์ลกท่ีเป็นมนุษย”์ เน่ืองจากมี
แต่มนุษยเ์ท่านั้นท่ีเป็นสัตวท่ี์รู้จกัใช้สัญญะได้อย่างมากมายหลากหลาย โดย แนวคิดดงักล่าวน้ี 
นกัสัญวทิยาในรุ่นหลงั ๆ ไดน้ามาพฒันาขยายต่ออยา่งกวา้งขวาง 

2) ในยุคก่อนหนา้ของ Peirce นั้น การศึกษาสัญญะนั้นจะอยูใ่นแวดวงของ ภาษาพูด-ภาษา
เขียนเป็นส่วนใหญ่ (แม้แค่  Saussure ก็ย ังอยู่ภายในปริมณฑลดังกล่าว)  ข้อสรุปในเ ร่ือง 
“กระบวนการสร้างสัญญะ” ของ Saussure จึงสรุปคุณลกัษณะของสัญญะท่ีเป็นภาษาพูด/ภาษาเขียน
ออกมา 3 ประการวา่ 1. เกิดข้ึนจากการสร้างอยา่งไม่มีเหตุมีผล  2.ไม่ไดเ้กิดตามธรรมชาติ 3. เกิดข้ึน
โดยปราศจากแรงจูงใจของผูส้ร้างสัญญะ  

 แต่ในกรณีของ Peirce เขาได้ขยายแวดวงของสัญญะมาท่ีสัญญะท่ีเป็นภาพ  (Visual 
sign) และพบว่ามีคุณลกัษณะบางอย่างท่ีขดัแยง้กบัขอ้เสนอของ Saussure โดยเฉพาะคุณลกัษณะ
ประการสุดทา้ยคือ แรงจูงใจของผูส้ร้าง เน่ืองจากสัญญะท่ีเป็นภาพนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจาก
ความตั้งใจของผูส้ร้าง เช่น การวาดภาพเหมือน การถ่ายรูป ฯลฯ ในยุคปัจจุบนัน้ี สัญญะท่ีเป็นภาพ
นั้นกาลงัยอ้นกลบัมามีอิทธิพลอยา่งมาก ในแวดวงของการใชส้ัญญะ นบัตั้งแต่ความแพร่หลายของ
ส่ือภาพยนตร์โทรทศัน์ การถ่ายภาพดว้ยกลอ้งดิจิตลั ฯลฯ ฉะนั้น แนวคิดของ Peirce จึงนบัว่าโดด
เด่นและน่าจบัตามองในยคุวฒันธรรมแห่งภาพ  

3) เน่ืองจาก Peirce สนใจสัญญะท่ีเป็นภาพซ่ึงเป็นสัญญะท่ีสร้างมาจาก “ของจริง” เช่น รูป
ป้ันอนุสาวรีย์ก็ป้ันมาจากตัวคนจริง ๆ ดังนั้ น Peirce จึงสนใจช่วงห่างระหว่าง “ของจริง” กับ 
“สัญญะท่ีเป็นภาพ” และไดน้าช่วงห่างดงักล่าวมาใช้จดัแบ่งประเภทของสัญญะต่าง ๆ ในงานวิจยั
หนงัขดัขืนอ านาจของขจิตขวญัท่ีกล่าวไปขา้งตน้นั้น ไดน้ าแนวคิดของ Peirce มาใชใ้นการวเิคราะห์ 
“ฉาก” ท่ีตอ้งการสร้างความหมายของ “ความสมจริง” หรือ “เป็นเร่ืองจริง” 

4) Peirce ไดจ้ดัแบ่งประเภทของสัญญะต่าง ๆ ออกเป็น 66 ประเภท แต่ในประเภททั้งหมด
นั้น Peirce ไดใ้ห้ความสนใจกบัสัญญะภาพ 3 ประเภท คือ Icon Index และ Symbol ในสัญญะทั้ง 3 
ประเภทน้ี Peirce ถือวา่ สัญญะภาพประเภท Symbol จะมีความส าคญัท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก Icon นั้น
เป็นสัญญะภาพท่ีเกิดจากความเป็นเหตุเป็นผล/ความเช่ือมโยง (เช่น รอยเทา้ก็เกิดมาจากการมีคน/
สัตวม์าเดินผา่น) แต่ทวา่ Symbol นั้นเป็นสัญญะภาพท่ีเกิดมาจาก “ขอ้ตกลง” ของคนแต่ละกลุ่มใน
สังคมโดยไม่มีความคลา้ยคลึงหรือความมีเหตุมีผลเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
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 ฉะนั้น Symbol จึงเป็นสัญญะภาพท่ีมีปัจจัยด้านวฒันธรรมของแต่ละสังคมเข้ามา
เก่ียวขอ้งอยา่งมาก เช่น ภาพสีด า อาจจะหมายถึง “ความศกัด์ิสิทธ์ิ ความสง่างาม” ในสังคมหน่ึง แต่
ก็อาจจะหมายถึง “ความเศร้าโศก ความหม่นหมอง ไวทุ้กข”์ ในอีกวฒันธรรมหน่ึงก็เป็นได ้

5) แมว้่าโดยสามญัส านึกของมนุษย์เราอาจจะบอกว่า “สัญญะภาพ” นั้นมีความหมายท่ี
แน่นอน เพราะมีเน้ือหาท่ีเห็น ๆ กนัอยูแ่ลว้ แต่หลกัความจริง “ภาพ ๆ หน่ึง” ก็ยงัมีคุณสมบติัเหมือน
สัญญะท่ีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีมีความหมายท่ีหลากหลายอยู่ดี เพราะฉะนั้น เม่ือเห็น “ภาพ
นกพิราบ” ท่ี เป็นโลโก้ของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  (ThaiPBS) นกพิราบนั้ นก็ มิได้หมายถึง 
“นกพิราบ” เสมอไป (ไม่ใช่ Icon) ทั้ งน้ีเพราะภาพของนกพิราบยงัอาจมีความหมายได้หลาย
ความหมาย เช่น เป็นนกประเภทหน่ึงเป็นเคร่ืองหมายของการส่ือสาร เป็นเคร่ืองหมายแห่งสันติภาพ 
เป็นอาหารชนิดหน่ึง หรืออาจเป็นพาหะนาโรค ฯลฯ ดงันั้น แมจ้ะเป็นสัญญะภาพก็จ  าเป็นตอ้งมี
กลไกการควบคุมกากบัความหมาย 

 ดว้ยเหตุน้ีในการใชส้ัญญะภาพเพื่อส่ือความหมายท่ีตอ้งการสัญญะภาพจึงมกัจะไม่ถูก
น าเสนออยา่ง โดด ๆ หากตอ้งมาเป็น “ชุดสัญญะ” (set of signs) ร่วมกบัสัญญะอ่ืน ๆ ดงันั้น ในภาพ
ข่าวบนหนา้หนงัสือพิมพป์ระจ าวนัยงัจะตอ้งมี “ค าบรรยายใตภ้าพ” เป็นกลไกควบคุมความหมาย
หรือในกรณีของนกพิราบของสถานีโทรทศัน์ ThaiPBS ก็ตอ้งมี “เพลงประกอบ” ช่วยก ากบัให้การ
ถอดรหสัเพื่อตรงเขา้สู่ความหมายท่ีตอ้งการโดยไม่เล้ียวหรือเกิดการหกัเหไปยงัความหมายอ่ืน ๆ ท่ี
ผูใ้ส่รหสัไม่ตอ้งการ 

6) จากแนวคิดเร่ืองสัญญะภาพของ Peirce ซ่ึงเป็นสัญญะท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีกล่าวมา
ข้างต้น M. Gillespie & J. Toynbee (2006) ได้น ามาพฒันาต่อในเร่ือง “การเลือกใช้สัญญะท่ีเป็น
ภาพ” โดยมีแง่คิดหลกั 2 แง่มุม ประการแรกก็คือ เน่ืองจากภาพ ๆ หน่ึงนั้นสามารถจะเป็นไดท้ั้ง 
Icon Index และ Symbol ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัว่าผูป้ระกอบสร้างความหมายตอ้งการสร้างภาพนั้นให้
เป็นสัญญะประเภทใด และในแง่มุมท่ีสอง ในขณะท่ีมี “ของจริง” (Reference) หลาย ๆ อย่างให้
เลือกมาสร้างเป็น “สัญญะภาพ” อะไรเป็นเหตุผลท่ีทาให้ของจริงบางอยา่งไดรั้บการเลือก และของ
จริงบางอยา่งไม่ถูกเลือก Gillespie & Toynbee ยกตวัอยา่งกรณีการเลือก เคร่ืองหมายแทนประเทศ
สหรัฐอเมริกา ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็น “ภาพของนกอินทรีย”์ ทั้ง ๆ ท่ีโดยสภาพภูมิศาสตร์ ประเทศ
สหรัฐเป็นประเทศท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งขวาง มีสัตวน์านาประเภท เช่น ววั มา้ ฯลฯ แต่เพราะเหตุใดจึง
เป็น “ภาพนกอินทรีย”์ Gillespie & Toynbee ไดใ้ห้เหตุผลว่า เน่ืองจากผูป้ระกอบสร้างความหมาย
ตอ้งการ “ความหมายแห่งศกัด์ิศรี ความภาคภูมิใจ การมีพลงัอ านาจ การใช้ความรุนแรงท่ีจ าเป็น 
รวมทั้งการเป็นผูล่้า” ซ่ึงความหมายทั้งหมดท่ีตอ้งการน้ีเป็นคุณสมบติัท่ีมีอยู่อยา่งครบถว้นในสัตว์
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แบบ “นกอินทรีย์” แต่ไม่ครบถ้วนในสัตวป์ระเภทอ่ืน ๆ ดงันั้น ความหมายท่ีตอ้งการ (intended 
signified) จึงเป็นกลไล/เกณฑค์วบคุมการเลือกภาพ  

 R. Barthes Barthes เป็นนกัวิชาการรุ่นหลงั Saussure และ Peirce และเป็นผูท่ี้ประสาน
แนวคิดเร่ืองความหมายท่ีหลากหลายของ Signified จาก Saussure มาบวกผสมกบัความสนในเร่ือง
การวิเคราะห์สัญญะภาพ (visual sign) ของ Peirce ขอ้คิดท่ีน่าสนใจของ R. Barthes ซ่ึงถูกนามาใช้
เป็นแนวคิดหลกั คือ 

 การพฒันาแนวคิดเร่ือง “ความหมาย” หลากหลายของ Saussure Barthes ได้จดัแบ่ง
ประเภทความหมายออกเป็น  2 ประเภท  คือ ความหมายโดยอรรถ  (denotative meaning) และ
ความหมายโดยนยั (connotative meaning) ความหมายโดยอรรถนั้นเป็นความหมายเชิงการพรรณนา 
คือการบอกว่าอะไร เป็นอะไร และในขณะท่ีความหมายโดยนยันั้นเป็นความหมายเชิงการตีความ 
จึงมีเร่ืองของตวับุคคล ค่านิยมของกลุ่ม หรือท่าทีทางวฒันธรรมของแต่ละสังคมเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 
เช่น สัญญะความหมายของ “เหลา้” หากเป็นความหมายโดยอรรถ เหลา้ก็เป็นเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ส่วนความหมายโดยนัยนั้น ความหมายของเหลา้จะข้ึนอยู่กบัว่าจะถูก
ตีความจากบริษทัท่ีจ าหน่ายเหลา้หรือถูกตีความจากกลุ่มรณรงคต่์อตา้นการบริโภคสุรา เป็นตน้ 

 แนวคิดดา้น สัญญะ จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ต่องานวิจยัการศึกษาภาพลกัษณ์ญ่ีปุ่น
ในการสร้างภาพตวัแทนก็อตซิล่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดสมยัใหม่ ซ่ึงตอ้งวางแผนการศึกษาถึงบริบท 
เน้ือเร่ือง รวมไปถึงการแสดงออกของก็อตซิล่าของภาพยนตร์ และจะไดรั้บรู้ถึงการเปรียบเทียบถึง
ความหมาย เพื่อท าการคน้หาสัญญะของภาพยนตร์ท่ีจะสามารถให้ความหมายของภาพยนตร์แนว
ฮอลลีวูดน้ีอย่างเหมาะสมได ้โดยจะตอ้งเขา้ใจถึงหลกัสัญญะท่ีโดดเด่นท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ 
เช่น สัญญะท่ีให้ความหมายถึงภาพตวัแทนของก็อตซิล่าในมุมมองของภาพยนตร์ ซ่ึงส่งผลต่อการ
รับรู้ของผูรั้บชมของแต่ละสังคม เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลและประโยชน์ของผูรั้บชมภาพยนตร์ฮอลลีวูด
สมยัใหม่ เพื่อจะได้ทราบถึงความหมายในภาพยนตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ความหมายโดยนัย 
(Connotative Meaning) โดยจะพิจารณาจากบทบาทของก็อตซิล่า  
 
2.2 แนวคิดภาพตัวแทน (representation) 
 2.2.1 ภาพเหมารวม (stereotype) 
 Stuart Hall เป็นบุคคลส าคัญต่อแนวทางทางวฒันธรรมศึกษาร่วมสมยัของสหราช
อาณาจกัร ช่วงทศวรรษท่ี 1930 เป็นสมาชิกชนชั้นกลางในประเทศจาไมกา้ ซ่ึงในวยัเด็กเขา้ถูกดู
แคลนจากเพื่อนชาวผิวขาว เม่ือโตข้ึนเกิดมีความสนใจงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมคนงาน
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จากเพื่อนชาวผิวขาวในปี 19951 เขาได้รับทุนศึกษาต่อด้านวรรณคดีองักฤษท่ีมหาวิทยาลัยอ็อก
ฟอร์ด  
 ต่อมาในปี 1966 เขาได้เขา้ท างานท่ีศูนยก์ารศึกษาวฒันธรรมร่วมสมยัท่ีมหาวิทยาลยั
เบอร์มิงแฮม โดยเร่ิมจากการเป็นผูช่้วยของ Richard Hoggart และไดรั้บผูอ้  านวยการแทนในปี 1969 
ซ่ึงในช่วงน้ีเองเป็นเวลาท่ี Hall ให้ความสนใจกบัการพฒันาการศึกษาแนวชาติพนัธ์ุวรรณาและ
ส่ือมวลชนศึกษา ตามแนวทางวฒันธรรมศึกษา โดยเขาเร่ิมสนใจทฤษฎีของชาวยุโรป ทงัน้ีงานของ
เขาไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดโครงสร้างนิยม สัญวิทยา โดยเฉพาะทฤษฎีวา่ดว้ยอุดมการณ์และการ
ครองความเป็นเจา้ของความคิด รวมถึงการประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Gramsci ในการผลิตงานวชิาการ
ท่ีใชจุ้ดยนืเชิงตอบโตน้กัวจิยัดา้นส่ือมวลชนชาวอเมริกนั 
 ภายหลังเกษียณอายุการท างานในปี 1999 เขายงัมีความสนใจด้านวฒันธรรมศึกษา 
โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองความหลากหลายทางวฒันธรรม และความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุของ
ความเป็นองักฤษ รวมถึงการประกอบกบัอตัลกัษณ์ของความเป็นชาติ ซ่ึงงานวชิาการตลอดชีวติของ 
Hall นั้นไดมี้อิทธิพลอยา่งมากต่อการศึกษาวจิยัดา้นส่ือมวลชนตามแนวทางวฒันธรรมศึกษาจวบจน
ปัจจุบนั 
 เอกรัฐ เลาหทยัวาณิชย์(2556) ไดอ้ธิบายว่า  Hallไดจ้  าแนกระบบการสร้างภาพแทน 2 
ระบบ ดว้ยกนั คือ  

 ระบบแรก สามารถใหค้วามหมายกบัโลกผา่นการสร้างชุดของความสัมพนัธ์ หรือห่วง
โซ่ของการเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผูค้น วตัถุ เหตุการณ์ ความคิดทางนามธรรม
ต่างๆ กบัระบบความคิดหรือแผนท่ีความคิดของเรา 

 ระบบท่ีสอง ข้ึนอยูก่บัการสร้างชุดของความสัมพนัธ์ระหวา่ง ”แผนท่ีความคิดของเรา” 
กบั ”ชุดสัญญะ” โดยการจดัการหรือรวบรวมมนัเขา้สู่ภาษาท่ีหลากหลาย ซ่ึงแทนท่ีหรืออา้งอิงถึง
ความคิดเหล่านั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่ง “ส่ิงต่างๆ” ความคิด และสัญญะ วางอยูบ่นแก่นกลางของ
การผลิตความหมายในภาษา กระบวนการท่ีเช่ือมโยงองคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ีเขา้ดว้ยกนั คือ ส่ิงท่ี
เราเรียกวา่ “ภาพแทน” (Stuart Hall, 1997) 

 ภาพตวัแทนจะมีความหมายต่อคนใดคนหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ก็ต่อเม่ือความหมาย
ของภาพ ตวัแทนนั้นสอดคลอ้งตอ้งกนักบัความเช่ือ บรรทดัฐานและคุณค่าท่ีด ารงอยู่แลว้ในสังคม
วฒันธรรมนั้น ภาพตวัแทนแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1. ภาพเหมารวม (stereotype) กล่าวคือ การลดลกัษณะของบุคคลนั้นลงเป็นเพียงลกัษณะ
ธรรมดา และติดยดึลกัษณะน้ีไวอ้ยา่งถาวรตายตวั เช่น เม่ือกล่าวถึงคนอีสาน ภาพตวัแทนท่ีถูก
น าเสนอคือ คนจน ไร้ การศึกษา  
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2. ภาพคู่ตรงขา้ม (dualism) กล่าวคือ เป็นการแบ่งคุณลกัษณะออกเป็นสองฝ่าย แลว้
สร้างเป็นขั้ว ตรงขา้มเพื่อสร้างเส้นแบ่งเขตอยา่งชดัเจน เช่น ขาว-ด า, พระเอก-ผูร้้าย, ผูช้นะ-ผูแ้พ,้ 
วรีบุรุษ-คนเลว เป็นตน้  

3. ภาพจากกรอบ โดยมีการลอ้มกรอบถึงคุณสมบติัของกลุ่มนั้นๆ ไวแ้ลว้ เช่น 
คุณลกัษณะของ วรีบุรุษถูกสร้างกรอบไว ้แลว้น ากรอบนั้นมาใชก้บัคนอ่ืนวา่เป็นกลุ่มเดียวกนั  

 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ภาพตวัแทนจะมีการท างานคลา้ยกบัการท างานของภาษา แต่ก็ยงัมี
ความต่างอยู่บางประการเช่นกนั กล่าวคือ ภาพตวัแทนนั้นจะท าการคดัเลือกเพียงบางลกัษณะของ
ความเป็นจริงออกมา เพื่อดดัแปลง และมีการตบแต่งเพื่อให้โดดเด่นข้ึนตามลกัษณะของผูส่้งสาร 
รวมไปถึงสถาปนาความเป็นจริงไดอ้ย่างเท่าเทียมกนัในระนาบเดียวกนั สาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นอาจ
เป็นเพราะความจริง อาจจะน าส่ิงท่ีไม่มีตวัตนอยู่บนโลก หรือมีตวัตนแต่มีขนาดใหญ่มาก เม่ือ
ต้องการมาน าแสดงหรือมีกรกล่าวถึง ก็ไม่สามารถน ามาแสดงหรือกล่าวถึงได้ทั้งหมดในเวลา
เดียวกนั จึงจ าเป็นตอ้งมีการคดัเลือกมาเป็นบางลกัษณะเท่าท่ีตอ้งการเท่านั้น เพื่อน ามาดดัแปลง ตบ
แต่งใหโ้ดดเด่น ซ่ึงการตบแต่งนัน่เองท่ีท าใหเ้กิดการสร้างความหมายใหม่ข้ึน 
 Hall (1997) ยงัไดใ้ชแ้นวคิดเร่ือง “ความเป็นอ่ืน” และ “การเป็นภาพตวัแทนท่ีแตกต่าง” 
โดยเฉพาะในเร่ืองของประเด็นเช้ือชาติมาเป็นกรอบในการอ่านเน้ือหาวฒันธรรมนิยม อนัได้แก่ 
ภาพข่าว โฆษณาและภาพยนตร์ ตวัอยา่งเช่น การวิเคราะห์ภาพนัง่วิง่ชาย 100 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
ในกีฬาโอลิมปิค ปี ค.ศ. 1998 จากนิตยสาร Sunday Time โดย Hall ใชก้ารวิเคราะห์รูปแบบภาพตวั
แทนท่ีประกอบข้ึนจากองค์ประกอบสองด้าน กล่าวคือ ภาพลกัษณ์ Ben Johnson เป็นทั้งวีรบุรุษ 
และ ผูก่้อการร้าย ทั้งน้ีเน่ืองจากเกิดการท างานร่วมกนัระหว่างภาพตวัแทนของเช้ือชาติและความ
เป็นอ่ืนโดยภาพไดท้ าหนา้ท่ีในระดบัมายาคติ (Myth) ในระดบัความหมายโดยตรง คือเป็นภาพของ 
Ben Johnson ท่ีวิง่น าหนา้เขา้เส้นชยั แต่ในขณะเดียวกนัมีความหมายนยัยะท่ีมีแก่นความคิดยอ่ยเร่ือง
เช้ือชาติและเป็นการแบ่งแยกแตกต่าง โดยภาพบอกถึงบางส่ิงท่ีส าคญัเก่ียวกบัการท างานของมายา
คติ และสามารถน าพาความหมายไดม้ากกวา่หน่ึงความหมาย 
 ดงันั้น Hall เห็นวา่ทั้งสองส่วนน้ีเป็นวาทกรรม กล่าวคือ วาทกรรมภาษาเขียนและวาท
กรรมจากภาพถ่าย ท่ีทั้งคู่เป็นตวัก าหนดการผลิตและตั้งตั้งชุดความหมายข้ึนมา โดย Hall เห็นว่า 
ภาพตวัแทนคนผิวด าท่ีเป็นความแตกต่างดา้นเช้ือชาติท่ีชาวตะวนัตกสร้างข้ึน ซ่ึงเป็นความแตกต่าง
ในลกัษณะของคู่ตรงขา้มระหวา่งคนขาว(ท่ีมีความศิวิไลซ์) กบัคนด า (ท่ีมีแต่ความป่าเถ่ือน) และมี
ความพยายามท าให้ความแตกต่างท่ีเป็นเร่ืองของวฒันธรรมกลายเป็นเหมือนเร่ืองทางธรรมชาติ 
ทั้ งน้ี หากความแตกต่างระหว่างขาวและด าเป็นเร่ืองของวฒันธรรมจะต้องมีการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงแต่ถา้หากวา่ความแตกต่างนั้นเป็นเร่ืองธรรมชาติ กล่าวคือ ติดตั้งความป่าเถ่ือนตรึงไว้
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ในความเช่ือ เป็นภาพตวัแทนของคนด าท่ีเป็นการลดทอนสารัตถะ ดงันั้น การท าใหเ้ป็นธรรมชาติจึง
เป็นกลยุทธ์ของภาพตวัแทนท่ีไดอ้อกแบบไว ้เพื่อติดตั้งความแตกต่างให้ด ารงอยูต่ลอดกาล และไม่
มีวนัจางหายไปตามยคุหรือสมยัใหม่ 
 บทสรุปของ Hall ได้อธิบายการเกิดภาพฉบับเช้ือชาติโดยภาพแบบฉบับเป็นการ
ลดทอนความเป็นมนุษยใ์ห้มีความซับซ้อนน้อยลง ให้เป็นภาพตวัแทนท่ีติดตั้งไวร้าวกบัว่าเป็น
ธรรมชาติ โดย Hall จะถือว่าการเห็นภาพแบบฉบบัเป็นกลยุทธ์ของการแบ่งแยกให้เห็นความ
แตกต่าง ระหว่างส่ิงปกติท่ีทุกคนยอมรับกับส่ิงผิดปกติและเป็นท่ีไม่ยอมรับออกไปจากสังคม 
เสมือนการเหยียดหรือการดูหม่ินเป็นกลไกของการแบ่งแยก กล่าวคือ เป็นการก าหนดขอบเขตท่ี
ตายตวัในเชิงสัญลักษณ์และแยกส่ิงอ่ืนท่ีอยู่นอกขอบเขตออกไป โดยมีลักษณะของการสร้าง
จินตนาการจากผูผ้ลิตท่ีเลือกสร้างจากความจริงเพียงคร่ึงเดียว ขณะเดียวกนักลบัเลือกท่ีจะไม่พูดถึง
ความเป็นจริงอีกส่วนท่ีเหลือ คือ ความหมายระดบัลึก ถือเป็นการก่อตวัของอ านาจในรูปแบบของ
การครองการเป็นเจา้แห่งความคิดและวาทกรรม ท่ีเกิดข้ึนอยู่ในวฒันธรรม การผลิต ความรู้ การ
จินตนาการ และภาพตวัแทน รวมไปถึงการสร้างภาพแบบฉบบัให้กบับุคคลท่ีมีอ านาจ และภาพ
แบบฉบบัของผูท่ี้อยูใ่ตอ้  านาจ อีกดว้ย 

 กล่าวโดยสรุป “ภาพตวัแทน (representation)” หมายถึง ภาพของสรรพส่ิงท่ีเราถ่ายทอด
ให้ผูอ่ื้นรับรู้ ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด แต่เน่ืองจากภาษาเป็นส่ิงท่ีเกิดจากสังคมและ
วฒันธรรม ดงันั้นเม่ือต่าง สังคมก็ต่างภาษา ต่างความเขา้ใจ ผูท่ี้ร่วมสังคมและภาษาเดียวกนัจึงจะมี
ความเขา้ใจเดียวกนัต่อภาพ ตวัแทนนั้นๆ โดยกระบวนการสร้างภาพตวัแทนเกิดจากการเช่ือมโยง
กนัจาก สรรพส่ิง, แนวคิด, สัญลกัษณ์ ออกมาเป็นภาพตวัแทน ภาพท่ีออกมาสามารถสะทอ้นแนวคิด 
ความเช่ือหรือ อคติท่ีเรามีต่อส่ิงหน่ึง ๆ ได ้และภาพตวัแทนไม่ใช่ส่ิงท่ีสะทอ้นความเป็นจริง แต่เป็น
เหมือนโลกอีกใบหน่ึงท่ี เกิดจากความเป็นจริง 

 David Benjamin และ Lyle Herman (1993) ไดว้ิเคราะห์แนวคิดภาพตวัแทน เร่ืองความ
เป็นอ่ืนของภาพลกัษณ์คนจนในวรรณกรรมรัสเซียช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 โดยมีความสนใจเก่ียวกบั
เศรษฐกิจ สังคมแลตวัตน จากการตีความของผูว้ิจยั คนจน คือ ความสกปรกไร้ระเบียบ เป็นผูอ่้อน
ต่อโลกท่ีโหดร้าย เกียจคร้านเศรษฐกิจ คุกคามกฎระเบียบทางสังคม มีความสนุกสนานเป็นแบบ
แผนส่วนหน่ึงในธรรมชาติของมนุษย ์และเป็นเหยื่อฉ้อโกงในสังคม แถมยงัเป็นผูรั้กษาโรคตาม
ลทัธิความเช่ือในแบบโบราณ นอกจากน้ี ยงัอธิบายการติดตั้งความหมายในเชิงจิตวิทยา-สังคมไวว้า่
การติดตั้งความหมายให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ดงันั้น ความยากจนจึงเป็นภาพตวัแทน
ความเป็นจริงตามข้อมูลของแต่ละบุคคล ซ่ึงเกิดจากการตีความของแต่นะบุคคลข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ชีวติและความคิดหรือขอ้มูลเดิมของแต่ละบุคคล 
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 วลิาสินี พิพิธกุล (2544 อา้งถึงใน อฏว ีคอทอง, 2552) กล่าววา่ ภาพตวัแทน เป็นผลผลิต
ของ ความหมายในกระบวนการคิด ความเช่ือ ความรู้สึก อุดมการณ์ของเราผา่นการส่ือสาร โดยเป็น
การเช่ือมโยง ความคิดเขา้กบัโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกแห่งจินตนาการ การร่วมวฒันธรรม
เดียวกนัท าใหเ้รารับรู้ ความหมายจากภาพตวัแทนเหมือนกนั ภาพตวัแทนนั้นจะท าการคดัเลือกเพียง
บางลกัษณะของความเป็นจริง ออกมาดดัแปลง และตบแต่งให้โดดเด่นข้ึน การท าเช่นน้ีเองท่ีท าให้
เกิดการสร้างความหมายใหม่ข้ึน 

 วิลาสินี พิพิธกุล (1998 อา้งถึงใน ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2550) กล่าวว่า ภาพตวัแทน คือ 
ผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิด ความเช่ือ ความรู้สึก อุดมการณ์ของเราผา่น การส่ือสาร 
โดยเป็นการเช่ือมโยงความคิดเขา้กบัโลกแห่งความจริงแห่งความเป็นจริงหรือโลกแห่ง จินตนาการ 
การร่วมวฒันธรรมเดียวกนัท าให้เรารับรู้ความหมายจากภาพตวัแทนเหมือนกนั นอกจากนั้นการท่ี
ภาพตัวแทนมีความหมาย  ก็เพราะมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานและคุณค่าท่ีคงอยู่แล้วใน
วฒันธรรมนั้น ทั้งน้ีการเป็นภาพตวัแทน ไม่ใช่เป็นเพียงภาพสะทอ้นของส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลกของความ
เป็นไปได้เท่านั้นการ เน้นหนักเร่ืองการสร้างตวัตนท่ีไม่ใช่การค้นพบใหม่ของการเป็นตัวตน
พื้นฐานและไม่ใช่ ตวัตนภายนอกแต่ จะอยู่ในรูปของ “ตวัแทน”เช่นเดียวกับภาพยนตร์ท่ีไม่ใช่
กระจกสะทอ้นทุกอยา่งท่ีมี แต่จะเลือกเอาบางอยา่ง ในในรูปแบบของ “ตวัแทน” ซ่ึงสามารถบอกถึง
ส่ิงใหม่หรือเป็นการตอกย  ้าส่ิงเก่า 
 Richard Dyer (1998 อ้างถึงใน ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2550) ได้อธิบายความหมายของ 
“ภาพตวัแทน” ไวว้่าเป็นส่วนประกอบส าคญัของภาษาในส่ือท่ีมีระเบียบแบบแผน เพื่อใช้ในการ
เสนอภาพของ โลกสู่ผูรั้บสาร และเป็นเคร่ืองท่ีแสดงถึงภาพลกัษณะหรือเสนอภาพของคนกลุ่มใน
สังคมแบบภาพสรุปเหมา รวม (stereotype) เราสร้างความหมายกับส่ิงต่าง ๆ โดยให้ภาพท่ีเป็น
ตวัแทนส าหรับส่ิงเหล่านั้น สมาชิกของ วฒันธรรมเดียวกนัมกัจะมีความคิด การรับรู้แนวคิด และ
ภาพในใจท่ีท าให้พวกเขาคิดและรู้สึกเก่ียวกบัโลก และการตีความโลก โดยผ่านรหัสวฒันธรรม
ร่วมกนัซ่ึงความคิดและความรู้สึกของพวกเขา ก็คือ ระบบแห่งภาพตวัแทนท่ีอารมณ์แนวคิดและ
ภาพในใจจะถูกแสดงเป็นภาพ ตวัแทนออกมา 
 ส าหรับแนวคิดด้าน ภาพตวัแทน จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่องานวิจยัการสร้างภาพ
ตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวดูสมยัใหม่ ซ่ึงตอ้งมีการวางรูปแบบในกระบวนการคิดในเร่ือง
ของ “ภาพเหมารวม” ของการส่ือสารผา่นภาพยนตร์วา่ผูผ้ลิตตอ้งการจะส่ือสารอะไรกบัสังคม โดย
ตอ้งเขา้ใจถึงหลกัของภาพตวัแทนท่ีโดดเด่นปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดสมยัใหม่ และจะได้
รับรู้ถึงการเปรียบเทียบถึงความหมายโดยนยั เฉพาะในเร่ืองของประเด็นเช้ือชาติมาเป็นกรอบในการ
อ่านเน้ือหาของภาพยนตร์ ซ่ึงส่งผลต่อการรับรู้ของผูช้มในแต่ละสังคมแตกต่างกนัออกไป สามารถ
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เกิดประโยชน์ต่อผูรั้บชมและยงัสามารถเขา้ใจไดถึ้งความหมายส าคญัเหล่านั้นไดอ้ยา่งลึกซ้ึง แมว้า่
ภาพยนตร์ฮอลลีวดูเหล่านั้นจะถูกส่ือสาร ในทิศทางใดก็ตาม 
 
2.3 แนวคิดการเล่าเร่ือง 

 การเล่าเร่ือง (Narrative) และการเล่าเร่ืองเล่าต่าง ๆ (Stories) นั้นเป็นวิธีการเล่าแบบ
พื้นฐานในการสร้างความหมายหรือความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน มนุษย์
จ  าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจ และท าซ่ึงการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่ประสบการณ์นั้น
จะดีหรือจะร้ายลว้นมีการกระท าหรือการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีมีล าดบัเป็นขั้นตอนท่ีมีความหมายในสังคม
นั้น ๆ โดยน าเสนอผ่านประสบการณ์เหล่านั้นรูปแบบของการเล่าเร่ืองหรือการด าเนินเร่ืองเป็น
โครงสร้าง เป็นล าดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกนั โดยผา่นกระบวนการของเหตุและผล
ท่ีเกิดข้ึนตามช่วงเวลา สถานท่ี โดยเร่ิมเล่าเร่ืองราวตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ว่าด าเนินไประหว่างกลางและ
ตอนจบ (Bordwell, 1993, p. 65) 

 ในการศึกษาการเล่าเร่ืองในแบบ (Narrative) นั้นจะพิจารณาถึงระดับของเร่ืองโดย
แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ (นพพร ประชากุล, 2542, น. 8-9 ) 

 ระดับท่ี 1 ระดับเน้ือหาท่ีปรากฏ หมายถึง เน้ือความของนิยายหรือเน้ือความของ
ภาพยนตร์นั้นๆท่ีรับรู้ด้วย ตา ท่ีปรากฏจริง คือ ตวัเร่ืองท่ีรับรู้เป็นรูปธรรม เป็นการศึกษาการเล่า
เร่ืองวา่มีการประกอบสร้างของเร่ือง มีแบบแผนแนวความคิดเห็นอยา่งไร โดยดูจากการด าเนินเร่ือง
ท่ีถูกก าหนดตรงตามแบบแผนหรือไม่ และส่ิงท่ีน ามาพิจารณานั้น คือ องค์ประกอบ และวิธีการ
น าเสนอ (ตวัละคร / สถานท่ี / เวลา / ปมของเร่ือง / ผูเ้ล่าเร่ือง ) วิธีการล าดบัเหตุการณ์เร่ืองราวนั้น
จะตามล าดบัเวลา และมุมมองท่ีใชใ้นการเล่าเร่ืองวา่น าเสนอผา่นสายตาใคร 

 ระดบัท่ี 2 ระดบัเน้ือเร่ือง (Story) ระดบัโครงเร่ือง เป็นส่วนท่ีลึกลงไปในความสัมพนัธ์
ของแนวคิดหลกั ท่ีอยูใ่นเน้ือเร่ืองโดยมีความเช่ือวา่น่าจะมีจุดท่ีเป็นตวัก ากบัตวัเร่ืองท่ีท าให้ผูรั้บชม
มองเห็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ต่างๆได ้และยงัสามารถส่ือความหมายออกมาไดอ้ยา่งไร โดยดูท่ี
องคป์ระกอบของการเล่าเร่ือง ซ่ึงมีอยู ่3 องคป์ระกอบพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

 ประการท่ี 1 เน้ือเร่ือง คือ เหตุการณ์ท่ีเล่าเป็นเร่ืองท่ีมีจุดหักเห และน ามาเรียงร้อยดว้ย
ล าดบัเวลาโดยอาศยัตวัละครเป็นผูด้  าเนินเร่ือง มี 3 องคป์ระกอบพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

 1. โครงสร้างการเล่าเร่ือง 
  1.1 ตวัละครและการปรากฏข้ึนของตวัเร่ือง จะศึกษาถึงตวับุคลิกภาพการแสดงออก

ของตวัละครตวันั้น บทบาท หนา้ท่ี รวมไปถึงความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัละครนั้นๆ 
  1.2 ความสัมพนัธ์ของเร่ืองราว มี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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 1.2.1 การจดัล าดบัเหตุการณ์ ตามเวลาท่ีเกิดข้ึน เช่น ช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์ 
ก่อนหรือหลงัสงคราม เป็นตน้ เพื่อบ่งบอกใหท้ราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนเป็นหลกัวา่
เป็นอยา่งไร 

 1.2.2 เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน โดยจะดูวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นส่งผลต่อตวั
นกัแสดงอยา่งไร และยกตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาเสริมโดยไม่มีการเรียงล าดบัตาม
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ก่อน – หลงั 

 1.2.3 การแกปั้ญหาหลงัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
  1.3 การสรุปเร่ือง หมายถึง บทสรุปของเร่ืองราวซ่ึงอาจเป็นการคล่ีคลายของปัญหา

ของเร่ืองทั้งหมดผา่นบทสรุปของตวัละคร หรือเป็นการทิ้งประเด็นนั้นๆใหเ้กิดการตั้งปัญหาของ
ผูช้มใหคิ้ดต่อ 
 2. การก าหนดเร่ือง หมายถึง การล าดบัเหตุการณ์ในการเล่าเร่ืองตั้งแต่เร่ิมไปจนถึงจุดจบ
ของเร่ืองราว 
 3. แก่นความคิดหลกั หมายถึง ความคิดหลกัๆในการด าเนินเร่ือง เป็นวตัถุประสงคท่ี์ผู ้
เล่าตอ้งการจะส่ือใหส่ื้อสารใหถึ้งผูรั้บ โดยเฉพาะเม่ือตอ้งการวเิคราะห์ถึงใจความส าคญัของเร่ืองท่ี
ถูกน าเสนอ 

 ประการท่ี 2 วาทกรรม (Discourse) นกัคิดหลกัโครงสร้างนิยม มองวา่หนา้ท่ีของภาษา
ต้องมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกับวิถีการปฏิบติัและปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน วาทกรรมจึงเป็น
กระบวนการสร้างตวัตนและความหมายให้กบัทุกส่ิงในสังคม ลกัษณะเป็นชุดความคิดท่ีแฝงดว้ย
อ านาจและอุดมการณ์ในช่วงเวลาหน่ึงๆและในสังคมก็จะประกอบด้วยชุดความคิดหลายๆชุด
ดว้ยกนัท่ีต่อสู้กนัอยู ่โดยการเล่าผา่นตวับท และกิจกรรมต่างๆท่ีสามารถเขา้ไดต้รงๆในบริบททาง
สังคมและเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีก่อให้เกิดวาทกรรมในการส่ือความหมายระหว่างคนใน
สังคมเดียว (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542) 

 ดงันั้น วาทกรรมกบัวถีิชีวติของมนุษยน์ั้นเป็นส่ิงท่ีคู่กนั และไม่สามารถแยกออกจากกนั
ได ้วาทกรรมึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดอ้ยา่งแตกต่าง เพื่อปฏิบติักนัอยูใ่นรูปตวัแทนความคิดผ่าน
ภาพและสัญลกัษณ์ ในการน ามาวิเคราะห์ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูว้ิเคราะห์จะตอ้งมีความ
เขา้ใจบริบททางสังคม จากการวิเคราะห์ภาพปฏิบติัทางสังคม โครงสร้างทางอ านาจหรืออุดมการณ์
ท่ีถูกการผลิตซ ้ าๆในสังคม (Fairclough, 1997) โดยเฉพาะการน าเสนอภาพของตวัละครนั้นดงัใน
เร่ืองก็อตซิล่า ท่ีถูกผลิตซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกไม่จบส้ิน และถูกปลูกฝังวา่ตวัแสดงน้ีคือตวัร้าย จอมท าลายลา้ง 
ซ่ึงกลายเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้การน าเสนอภาพของก็อตซิล่านั้ นกลายเป็นความรุนแรงใน
ภาพยนตร์ท่ีเกิดข้ึนแทบจะทุกภาค 
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 ประการท่ี 3 การจดัล าดบัตารางเน้ือหา หมายถึง วิธีท่ีเน้ือเร่ืองและการเล่าเร่ืองท่ีไดถู้ก
จดัวางเน้ือหาไวต้ามล าดบัของวิธีการท่ีจะเล่า และส่งผลต่อเร่ืองราวนั้นอยา่งไร กล่าวคือ การจพบ
อกตวัละครบทถูกเขียนและส่ือสารล าดบัเวลาไวอ้ยา่งไร (นพพร ประชากุล, 2542, น. 25-30) 

แนวคิดในการเล่าเร่ืองนั้น ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชร่้วมกบัแนวคิดการเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวดูสมยัใหม่เพื่อใหเ้ห็นประเด็นต่างๆ ท่ีผูผ้ลิตภาพยนตร์ตอ้งการท่ีจะน าเสนอภาพ
นั้นใหส้ังคมไดรั้บรู้และรู้สึกนึกคิดตามท่ีผูผ้ลิตตอ้งการจะส่ือสารออกมา เร่ืองของการน าเสนอภาพ
ของก็อตซิล่าท่ีถูกผลิตซ ้ าตั้งแต่ในอดีตวา่ตรงกบัความเป็นจริงในสังคมเวลานั้นหรือไม่ 
 2.3.1 แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ (Cinematic Narration) 

 ภาพยนตร์มีประวติัมาอยา่งยาวนาน ตัง่แต่ยุคบุกเบิกท่ียงัเป็นบทเงียบหรือภาพท่ีมีแต่สี
ขาว – ด า ในปี ค.ศ. 1908 – 1928 หรือ ปี พ.ศ. 2451 ของประเทศไทย การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์
นอกจากถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นตวับทบาทแลว้ ยงัเป็นเสมือนการบนัทึกเร่ืองราวในทุกเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาเอาไว ้เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดท้  าการศึกษาและรับรู้ถึงเร่ืองราวในอดีต
ท่ีผา่นมาอยา่งยาวนานจบจนปัจจุบนั 

 การศึกษาการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ ยงัมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากการเล่าเร่ืองใน
ส่ือดา้นอ่ืนๆ โดยภาพยนตร์จะเลาเร่ืองโดยสร้างความสมจริงผา่นภาพให้ไดเ้ห็น และเสียงท่ีไดย้ิน
เป็นหลกั ทั้งมีการใส่รหัสต่างๆทางภาษาเชิงลึกลงไปอาจมาในรูปแบบของสัญลกัษณ์ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงสัญลกัษณ์ต่างๆเขา้ดว้ยกนัให้เกิดความหมาย (Monaco, 1981, p. 140) โครงสร้างการเล่า
เร่ืองของภาพยนตร์จึงมีความเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ืองเพื่อช่วยในการส่ือสารระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูช้ม
ซ่ึง Giannetti (1990) ไดอ้ธิบายไวว้า่ “สมยัโบราณ มนุษยส่ื์อสารกนัโดยผา่นการเล่าเร่ืองในหนงัสือ 
‘The Poetics’ ของอริสโตเติลไดจ้  าแนกการเล่าเร่ืองบนัเทิงเอาไว ้2 ลกัษณะ คือ การแสดงและการ
เล่าเร่ือง” การแสดงคือ การท่ีเหตุการณ์ท่ีเล่าเร่ืองดว้ยตวัของมนัเอง เช่น การละคร ส่วนการเล่าเร่ือง
คือเล่าโดยมีผู่เล่าเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น นวนิยาย มหากาพย ์สืบทอดต่อกนัมา ซ่ึงการเล่าเร่ืองของ
ภาพยนตร์นั้นคือการเอาสองวธีิน้ีมาผสมผสานกนั ผา่นกระบวนการเฉพาะของส่ือภาพยนตร์ โดยท่ี
การวเิคราะห์การเล่าเร่ืองภาพยนตร์ได ้ตอ้งประกอบดว้ย 

2.3.1.1 โครงเร่ือง (Plot) 
เหตุการณ์ท่ีปรากฏอยู่ในเร่ืองเล่า เป็นลกัษณะของเหตุการณ์ท่ีน ามาต่อร้อยเรียงกนัตั้งแต่

ต้นเร่ืองไปจนจบเร่ืองราวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน โครงเร่ืองนั้นมีส่วนส าคัญในการน าเสนอเน้ือหา
ภาพยนตร์ ท่ีมีทั้งการวางโครงแบบเรียบง่าย แบบซับซ้อนน่าติดตาม ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ 
และการเล่าเร่ืองทุกชนิดจะมีล าดบัเหตุการณ์ดงัน้ี 
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 1) การเปิดเร่ือง ถือเป็นขั้นตอนแรกของการเร่ิมตน้ในการเล่าเร่ือง เป็นการชกัน าความ
สนใจของผูรั้บชม ตั้งแต่การแนะน าตวันักแสดง การเปิดฉาก รวมถึงสถานท่ีในเร่ืองท่ีถือว่าเป็น
ด าเนินเร่ืองราว การเร่ิมเร่ืองนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินไปตามล าดบัของเหตุการณ์ อาจเป็นตอนจบ
ของเร่ืองเพื่อยอ้นไปถึงเหตุการณ์จุดเร่ิมตน้ก็เป็นได ้ซ่ึงอาจท าให้ผูรั้บชมเกิดความสนใจในการการ
รับชมเร่ืองราวว่าด าเนินมาอย่างไร และข้ึนอยู่กับเทคนิคในการน าเสนอ การสร้างสรรค์ตาม
ความคิดของผูผ้ลิตภาพยนตร์ดว้ย 

 2) การพฒันาเหตุการณ์ เป็นการท่ีเร่ืองราวถูกด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองจากจากเปิดเร่ือง
ไวใ้นช่วงตน้ โดยมีปมปัญหาหรือความขดัแยง้หรือเร่ืองราวสะเทือนใจเร่ิมมีความยุ่งยากมากข้ึน
เร่ือยๆ และเร่ิมมีประเด็นต่อเน่ืองให้เกิดความอยากรู้วา่ตวัละครหรือเร่ืองราวการมีการเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งไร และท าใหผู้ช้มอยากท่ีจะติดตามภาพยนตร์ต่อไป 

 3) ภาวะวิกฤต จะเกิดข้ึนเม่ือเร่ืองราวถูกด าเนินไปสู้จุดแตกหกั หรือขดัแยง้ในตวัละคร 
เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดความอึดอดัใจ หดหู่ โศกเศร้าเสียใจหรือเป็นช่วงพลิกผนัชีวติของตวัละครบาง
ตวั ในตอนน้ีเร่ืองอาจปรากฏอยูใ่นลกัษณะหกัมุมหรือไม่คาดคิดวา่จะมีการเปล่ียนแปลงไดข้นาดน้ี 

 4) คล่ีคลาย เป็นสถานการณ์หลงัจากผ่านจุดวิกฤตมาแลว้ในประเด็นต่างๆ เร่ิมได้รับ
การคล่ีคลายหรือเปิดเผยไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ความขดัแยง้หรือไม่สงสัยในภาพยนตร์ถูกขจดัไป แต่
บางภาพยนตร์อาจไม่ใช่การส้ินสุดของเร่ืองเหล่านั้น เพราะทา้ยท่ีสุดแลว้ภาพยนตร์อาจมีการเปิด
ประเด็นใหม่ๆข้ึนเพื่อใหผู้รั้บชมไดน้ าไปคิดต่อเป็นขอ้คิดหรือคติเตือนจิตใจในตอนจบของเร่ือง 

 5) การยุติเร่ืองราว คือเป็นการส้ินสุดของเร่ืองราวภาพยนตร์ทั้งหมด โดยเน้ือเร่ืองอาจ
จบลงไปแลว้อย่างมีความสุข ทุกคนปลอดภยัหลงัจากเกิดความโศกเศร้าหรือสูญเสีย อาจทิ้งเป็น
ประเด็นไวใ้ห้คิดต่อเป็นการจบแบบมีภาคต่อก็ย่อมเกิดข้ึนได้ในภาพยนตร์ทุกเร่ือง ซ่ึงการจบ
เร่ืองราวนับเป็นศิลปะอย่างหน่ึงของกระบวนการเล่าเร่ือง เสมือนว่าบทสรุปว่าผูช้มจะได้ขอ้คิด 
สาระอะไรจากเร่ืองนั้น และสร้างสามารถสร้างอารมณ์ร่วมถึงความซาบซ้ิงของเร่ืองนั้นดว้ย 

 6) จุดยืนในการเล่าเร่ือง คือการมองเหตุการณ์และท าความเขา้ใจในพฤติกรรมของตวั
ละคร หมายถึง การเล่าเร่ืองท่ีมองจากเหตุการณ์จากวงในใกลชิ้ด หรือจากวงนอกในระยะห่างๆ ซ่ึง
แต่ละจุดยืนจะมีความน่าเช่ือท่ีแตกต่างกนั เพราะจุดยืนในการเล่าเร่ือมีความส าคญัมากในการเล่า
เร่ืองเพราะมีผลต่อความรู้สึกของผูรั้บรู้รับชมให้เขา้ใจในตวัละคร และเขา้ใจในส่ิงท่ีผูผ้ลิตตอ้งการ
จะส่ือถึงความหมาย แมว้่าก่อนชมภาพยนตร์เราอาจรู้สึกแตกต่างกบัผูผ้ลิตและมีจุดยืนเป็นของ
ตวัเอง แต่เม่ือไดรั้บชมภาพยนตร์ท่ีมีการประกอบสร้างซ ้ าๆ ผา่นจุดยืนเดิมๆผูช้มอาจคลอ้ยตามโดย
ไม่รู้ตวั เช่น เม่ือเราไดรั้บชมภาพยนตร์ก็อตซิล่าในอดีตหลายๆภาคนั้นจะรับรู้ไดว้า่ก็อตซิล่านั้นเป็น
ตวัร้าย ฝ่ายอธรรม เป็นจอมท าลายลา้งโลก ดงันั้นส่ิงท่ีเราควรรู้คือ ใครเป็นผูเ้ล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
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 การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์นั้นตั้งแต่เปิดเร่ืองจวบจนถึงจุดจบของภาพยนตร์ มุมมองหรือ
จุดยนืท่ีแตกต่างกนัยงัเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัมิติเชิงอ านาจท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งการเล่าเร่ือง อ านาจในการ
ประกอบสร้างความจริงให้กบัทุกส่ิงผ่านภาพและเสียง ประกอบสร้างความหมายในเการเล่าเร่ือง 
แถมยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ จึงปฏิเสธไม่ไดว้่าผูเ้ล่าเร่ืองเป็นผูท่ี้มีอ านาจใน
การเลือกสรร ประกอบสร้างความหมายผา่นเร่ืองราว (กาญจนา แกว้เทพ, 2553) 

 2.3.1.2 แก่นเร่ือง  
 (Theme) Hurtik & Yarber (1971) ได้ให้ความหมายของแก่นเร่ืองไวว้่า “เป็นความคิด

หลกัในการด าเนินเร่ือง เป็นความคิดท่ีรวบยอดท่ีเจา้ของเร่ืองตอ้งการน าเสนอ” ซ่ึงทุกคนสามารถท่ี
จะเขา้ใจแก่นความคิดไดจ้ากการสังเกตองคป์ระกอบต่างๆท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เช่น 
ช่ือเร่ือง ตวัละคร ทศันคติ ค าพูด หรือสัญลกัษณ์พิเศษท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์ แก่นของเร่ืองท่ีพบ
เห็นได้บ่อย ๆ คือ ความดีกับความเลว / ความรักกับความเกลียดชัง เป็นต้น และในส่วนของ
รายละเอียดแก่นความคิดในแต่ละเร่ืองนั้นจะมีส่วนประกอบย่อยๆในการสนับสนุนความคิดท่ี
แตกต่างกนั อาจมีบางส่วนท่ีขดัแยง้กนั เห็นตรงกนัโดยแยกยอ่ยตามความคิดท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจ
เร่ืองราวต่างๆไดดี้ข้ึน 

 2.3.1.3 ฉาก (Setting)  
 นับเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการเล่าเร่ือง เพราะเร่ืองท่ีเกิดข้ึนนั้นจ าเป็นต้องมี

สถานท่ี และฉากประกอบในการสร้างบรรยากาศให้เร่ืองราวมีความเสมือนจริงท่ีสุด และฉากยงั
เป็นการบอกถึงความหมายบางอยา่งของเร่ือง อาจบอกไดถึ้งแนวของภาพยนตร์นั้นๆ อาจรวมไปถึง
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัตวัละคร รับรู้ถึงภูมิหลงั ความคิด และการปรากฏตวัข้ึนดว้ย ช่วยใหผู้ช้ม
สามารถเขา้ใจและสามารถสรุปประเภทของฉากในเร่ืองได ้ดงัน้ี (ธญัญา สังขพนัธานนท,์ 2539) 

 1) ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทะเล ป่าไม ้ล าธาร เป็นตน้ 
 2) ฉากท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์ไดแ้ก่ บา้นเรือน อาคารสถานท่ี เคร่ืองใชต่้างๆ 
 3) ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ยคุสมยั ไดแ้ก่ ช่วงเวลาเหตุการณ์ตามทอ้งเร่ือง เช่น เหตุการณ์

สงครามกลางเมือง อาจเป็นฉากในอดีตหรือปัจจุบนั เป็นตน้ 
 4) ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวติของตวัละคร คือ คือสภาพแบบผนหรือกิจวตัรประจ าวนั 

เช่น ฉากท่ีบา้น ท่ีท างาน เป็นตน้ 
 5) ฉากท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม คือสภาพท่ีจบัตอ้งไม่ได ้มีลกัษณะเป็น

ความเช่ือ ความคิดของคน เช่น ค่านิยม ทศันคติ เป็นตน้ 
 2.3.1.4 ตวัละคร (Characters)  
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 เป็นองคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองท่ีไม่สามรถขาดได ้ตวัละคร เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการด าเนินเร่ืองในภาพยนตร์ทั้งเร่ือง ยงัหมายถึงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร การแสดงอกกดว้ย
ท่าทาง ซ่ึงจะท าให้ตวัละครนั้นดูมีชีวิตชีวา เป็นการแสดงออกท่ีต้องอาศยัศิลปะในการเข้าถึง
บทบาทบทนั้น การสร้างพฤติกรรม รวมถึงความคิดใหก้บัตวัละครแต่ละตวัในภาพยนตร์ 

 2.3.1.5 ความขดัแยง้ (Conflict)  
 เป็นองคป์ระกอบหลกัอยา่งหน่ึงของการเล่าเร่ือง เป็นปมปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้เกิดการ

แกไ้ข หรือเป็นจุดพลิกผนัของเร่ือง แสดงถึงความไม่ลงรอยกนัทั้งพฤติกรรมการแสดงออกอาจเป็น
ทศันคติ วาจา สภาพจิตใจของตวัละคร เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหผู้ช้มเขา้ใจเร่ืองราวนั้นไดม้ากข้ึน วา่ทุก
ส่ิงลว้นด าเนินและสานเร่ืองราวบนทางแห่งความขดัแยง้นัน่เอง 

 อย่างท่ี Muller & Williams (1985) อธิบายไวว้่า “โครงเร่ือง คือ การล าดับเหตุการณ์ 
หรือพฤติกรรมอยา่งอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมนั้นจะมีการพฒันาข้ึนท่ามกลางความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ ” โดยสามารถแยกความขดัแยง้ได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

 1) ความขดัแยง้ ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์คือการท่ีตวัละครทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกนั 
และเกิดการต่อตา้นกนัทั้งทางพฤติกรรมและความคิด 

 2) ความขดัแยง้ ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ คือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในใจตวัละครเอง โดย
กดักินเป็นความคิดท่ีสะสมวุน่วายใจ ตดัสินใจยากเยน็ เช่น ขดัแยง้กบัความถูกผดิในการตดัสินใจ 

 3) ความขดัแยง้ ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม โดยเกิดจากสาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการ
ไม่ลงรอยกนัระหวา่งคนกบักลุ่มคนในสังคม โดยเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผลประโยชน์ การขดั
ค าสั่ง อ านาจ ความคิดเห็น ทศันคติ เป็นตน้ 

 4) ความขดัแยง้ ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ คือ ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัพลงั
ทางธรรมชาติ หรือาจเหนือพลงัธรรมชาติ เช่น ภาพยนตร์ท่ีเล่าถึงภยัพิบติัของธรรมชาติ เร่ือง 2012 
ภาพยนตร์ท่ีเล่าถึงภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีมนุษยไ์ม่สามารถควบคุมหรือแกไ้ขสถานการณ์ หรือหลีก
หนีไดทุ้กคน เป็นตน้ 

 2.3.6 สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol)  
 ในภาพยนตร์จะมีการใชส้ัญลักษณ์พิเศษในการใชส่ื้อความหายอยู่เสมอๆ บางคร้ังอาจ

มาในรูปแบบทั้งท่ีเป็นรูปภาพ ค าพูด ในการใชส้ัญลกัษณ์พิเศษท่ีพบเห็นไดใ้นภาพยนตร์มี 2 ชนิด 
คือ 

 1) สัญลกัษณ์ทางภาพคือองค์ประกอบทางภาพท่ีเราสามารถมองเห็นด้วยตาและถูก
น าเสนอซ ้ า ๆ ในภาพยนตร์ เช่น วตัถุ สถานท่ี หรือส่ิงท่ีมีชีวิต ท่ีอาจเป็นเพียงภาพเดียวหรือกลุ่ม
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เดียวท่ีเกิดจากการตดัต่อท่ีปรากฏให้เห็น นอกจากน้ี เทคนิคต่างๆ ท่ีภาพยนตร์ใช ้ไม่ว่าจะเป็นมุม
กลอ้ง แสง สี เวลาเปิดตวัละครหลกั ก็ยงัสามารถท่ีจะส่ือความหายไดเ้ช่นกนั 

 2) สัญลักษณ์ทางเสียง คือเสียงต่างๆท่ีสามารถจะส่ือความหาย หรือ เปรียบเทียบ
ความหมาย เพื่อเป็นการแสดงถึงวตัถุประสงคข์องตวัละคร ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมกบัตวั
ละครและเร่ืองราวในภาพยนตร์ 

การศึกษาการใช้สัญลกัษณ์พิเศษน ามาวิเคราะห์ประกอบการชมภาพยนตร์นั้นจะช่วยให้
สามารถเขา้ใจเร่ืองราวของภาพยนตร์ไดดี้ข้ึน เขา้ใจมากข้ึน เก่ียวกบัความหมายท่ีแฝงอยู ่อาจส่ือได้
ดีกว่าส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นภายนอก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัตีความการให้ความหมายของแต่ละบุคคลซ่ึงอาจ
ไม่ตรงกนัก็เป็นได ้

 2.3.7 มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) 
 เป็นมุมมองของเหตุการณ์เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยสร้างความเขา้ใจในพฤติกรรมของ

ตวัละคร เป็นการมองเหตุการณ์ในเร่ืองผ่านสายคาของตวัละครตวัใดตวัหน่ึง หรืออาจจะเป็นการ
เล่าเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อเร่ืองราวภาพยนตร์อยา่งยิ่งเพราะมีผลต่อความรู้สึกในการชกัจูงอารมณ์
ของผูช้มก่อให้เกิดความรู้สึกคลอ้ยตามได ้โดย Giannetti (1976) ไดแ้บ่งมุมมองในการเล่าเร่ืองของ
ภาพยนตร์ไว ้4 ประเภท ดงัน้ี 

 1) การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุคคลหน่ึง คือการท่ีตวัละครเอกเป็นเร่ืองของผูเ้ล่า ท าใหเ้กิด
ขอ้ดีในเร่ืองของความใกลชิ้ดท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเหตุการณ์แต่ขอ้เสียนั้น คือเป็นการเล่าเร่ืองท่ีปนไป
ดว้ยความอคติส่วนตวัของผูเ้ล่า โดยสังเกตคือ เร่ืองท่ีตวัละครหลกัเล่านั้นมกัแทนตวัเองลงไปเช่น 
ผม ฉนั อยูเ่สมอ และภาพยนตร์ท่ีปรากฏลกัษณะน้ีบ่อยๆคือ ภาพยนตร์ประเภทชีวประวติั 

 2) การเล่าเร่ืองจากมุมมองของบุคคลท่ีสาม คือการเล่าเร่ืองจากบุคคลภายนอกท่ีผูเ้ล่า
กล่าวถึงตวัละครอ่ืน หรือเหตุการณ์ท่ีตวัเองพบเห็นหรือเคยร่วมอยูด่ว้ยในเหตุการณ์นั้นๆ 

 3) การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง คือผูส้ร้างพยายามเล่าเร่ืองท่ีเป็นกลาง การเล่า
เร่ืองแบบน้ีจะท าให้ผูช้มไม่สามารถเขา้ใจไดถึ้งอารมณ์ร่วมตวัละครไดอ้ยา่งลึกซ้ึง โดยให้ผูช้มได้
ตดัสินเร่ืองราวจากซ่ึงท่ีเกิดข้ึนเองซ่ึงเป็นการเล่าจากคนภายนอก ภาพยนตร์ข่าว สารคดี หรือ
ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากเร่ืองจริง เป็นตน้ 

 4) การเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้นคือการเล่าเร่ืองท่ีไม่มีขอ้ก าจดั เป็นหารหยัง่รู้ถึงจิตใจของ
ตวัละครทุกตวั ไม่มีขอ้ก าจดัดา้นเวลา และสถานท่ีสามารถท่ีจะยอ้นไปยอ้นมาไดอ้ยา่งอิสระ และ
เป็นวธีิท่ีภาพยนตร์น ามาใชม้ากท่ีสุด 

 การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ เป็นเพียงการประกอบสร้างความจริงผ่าน “ภาพตวัแทน / 
การน าเสนอภาพตวัแทน” (Representation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ใช่มีความหมายเพียงแค่ภาพท่ีมองเห็น
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เท่านั้น แต่รวมไปถึงภาพในการน าเสนอมานั้นสามารถแปลความหมายในนัยต่าง ๆ ได้ถึง 3 
ประการ ดงัน้ี (O’Shaughnessy & Stadler, 2005) 

1) มีลกัษณะคลลา้ยคลึง 
2) เป็นตวัแทนส่ิงหรือบุคคล 
3) เสนอใหม่หรือเสนอซ ้ า 

 ขา้งตน้สรุปไดว้า่ภาพตวัแทน ในการน าเสนอนั้นเป็นการน าความจริงหรือภาพตน้แบบ
มาน าเสนอซ ้ าอีกคร้ัง โดยการน าเสนอภาพตวัแทนท่ีไม่สามารถท่ีจะน าเสนอไดต้รงกบัความเป็น
จริงทั้งภาพตน้แบบไดห้มด อาจเป็นเพียงแค่ตวัแทนท่ีคลา้ยคลึงกบัความจริงหรือส่ือความหมายได้
ถึงความจริงเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพถ่าย วาทกรรม และส่ือมวลชน รวมทั้ งการ
แสดงออกทางวจันภาษาและอวจันภาษา ท่ีสามารถน าเสนอภาพตวัแทนไดท้ั้งหมด ดงัแผนภูมิภาพ
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพความจริง/ภาพตน้แบบกบัตวัแทนไว ้ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพความจริง/ภาพตน้แบบกบัตวัแทน 
 
ทีม่า :  O’Shaughnessy & Stadler, 2005 
 
 จากภาพขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ความจริงต่างๆนั้นไดถู้กน าเสนอผา่นส่ือดว้ยวธีิการต่างๆท่ี
สามารถท าใหค้วามจริงถูกบิดเบือน การใหค้วามหมายผา่น “การน าเสนอ” การดึงเอาความหมายแก่
ส่ิงท่ีถูกน าเสนอผา่น “การประกอบสร้าง” และการแปลความหมายของส่ิงท่ีน าเสนอในทิศทางของ
ผูผ้ลิตเขา้ใจผ่าน “การตีความ” กลายเป็นภาพหรือตวับทท่ีเราเห็นซ่ึงการถูกกระบวนการทั้งสา
บิดเบือนเรียบร้อยแลว้ 

 นอกจากน้ี ทิศทางของลูกศรระหวา่งกรอบท่ี 1 และกรอบท่ี 2 นั้นมีการยอ้นไปมาเพราะ
เช่ือว่ามนุษย์นั้นมีการแปลความหมายทัว่ไปเร่ืองภาพตวัแทนกับความจริงท่ีมีอยู่เกิดข้ึนไม่ง่าย 
หากแต่ความจริงท่ีเราเขา้ใจนั้นจะถูกน าเสนอผา่นส่ือเช่นกนั ก็มีท่ีมาจากการน าเสนอภาพตวัแทน 
และตวับททีกล่าวถึงก็ไม่ใช่แค่ภาพ หรือตวัอกัษรและสัญลกัษณ์เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น แต่
อาจครอบคลุมถึงทุกๆส่ิงท่ีผูรั้บสามารถรับรู้ไดผ้า่นโสตประสาทและสามารถวิเคราะห์ไดร้วมไปถึง

ความเป็นจริง 
การน าเสนอผา่นส่ือ 

การประกอบสร้างโดยส่ือ 
การตีความโดยส่ือ 

ภาพ / ตวับท 
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ส่ือทุกชนิด ส่ือจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการน าเสนอภาพตวัแทนกบัความเป็นจริง Hall (1997) 
กล่าวต่อวา่ การท่ีเราจะเขา้ใจบทบาทส่ือทางสังคม เราจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาส่ือ โดยเร่ิมจากศึกษา
วฒันธรรมความเป็นจริงมากนอ้ยเพียงใด แนวความคิดน้ีจะท าให้ผูค้นเขา้ใจวธีิคิด บทบาทและส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่เก่ียวกบัโลกและสังคมพวกเขาผา่นภาพตวัแทน (Representation) ซ่ึงท า
ให้การส่ือสารของมนุษย์มีความลึกลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะความเข้มแข็งและความมี
อิทธิพลต่อความคิดมนุษย ์ 

 ทฤษฎีการเล่าเร่ือง ผูว้ิจ ัยจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ ง 7 อย่างของ
ภาพยนตร์ เพื่อศึกษาเก่ียวกบักระบวนการสร้างการน าเสนอภาพตวัแทนของก็อตซิล่าในภาพยนตร์
ฮอลลีวูดสมยัใหม่ โดยจะพิจารณาในเชิงลึกท่ีซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในของการด าเนินเร่ือง การ
ปรากฏตวัของก็อตซิล่าในภาพยนตร์ แก่นของเร่ือง สาเหตุและผลท่ีเกิดจากการปรากฏตวัเพื่อใช้
ความรุนแรงในภาพยนตร์ ซ่ึงองค์ประกอบของภาพยนตร์น่าจะมีความสัมพนัธ์กบัการประกอบ
สร้างความหมายหรือความเป็นจริงเก่ียวกบัการน าเสนอภาพของก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูด
สมยัใหม่ 
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการประกอบสร้างความจริงทางสังคม 
 การประกอบส ร้างความจ ริงทางสั งคม  (Construction of Social Reality) เ ป็น
แนวความคิดของส านกัปรากฏการณ์นิยม หมายถึง ความเป็นจริง (Reality) นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยู่แต่
เป็นการท่ีมนุษยส์ร้างและก าหนดความหมายให้กบัส่ิงต่างๆ ในสังคมรวมไปถึงในส่ือท่ีมีส่วนใน
การจดัวางรูปแบบความเป็นจริงข้ึนมาดว้ยเทคนิคต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาในทุกกิจกรรมของมนุษย ์
เหมือนท่ี Hall กล่าวไวก้วา่ “ส่ือไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเพียงครอบง าหรือสะทอ้นความจริงทางสังคมในเชิง
อุดมการณ์เท่านั้น แต่ยงัท าหนา้ท่ีในการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมอีกดว้ย” มนุษยแ์ต่ละ
คนจึงมีมุมมองความจริงท่ีตวัเองสร้างข้ึนมาไม่ใช่ความจริงสากลท่ีมีอยูจ่ริง (Social Construction) 
มนุษยแ์ต่ละคนจึงมองความเช่ือว่าเป็นจริงนั้นแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กบัความเข้าใจตีความ เพื่อหา
เหตุผลและท าความเขา้ใจเชิงตีความ เพื่อหาเหตุผลและความเขา้ใจ 
 ส่ือมวลชนเป็นอีกสถาบนัหน่ึงท่ีเช่ือมระหว่างสังคมแห่งความเป็นจริงกบัสมาชิกใน
สังคม ส่ือมวลชนจึงไม่ได้เป็นเพียงช่องทางหน่ึงเท่านั้ น แต่ยงัถือเป็นสถาบันท่ีก าเนิดความ
สร้างสรรค ์มีหนา้ท่ีในการแพร่กระจายข่าวสาร่ีเกิดข้ึนในสังคมรวมถึงการผลิตความรู้ เพื่อตอกย  ้า
ความคิด ความเช่ือท่ีมีอยูใ่นสังคมให้กบัสมาชิกในสังคมให้เกิดการยอมรับผา่นภาพ และเสียง เช่น
การปลูกฝังอุดมการณ์ความคิด ทศันคติในสังคมนั้นๆ ทั้งยงัสามารถน าเสนอความคิด ความเช่ือ ท่ี
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ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมนั้น ๆ ทางดา้นความคิด หรืออาจเปล่ียนไปถึงพฤติกรรมของ
ผูค้น เพราะทุกคนสามารถมองเห็นทุกอยา่งผา่นการน าเสนอของส่ือ (ศรอนงค ์สุขยิง่, 2547) 
 2.4.1 เทคนิคทางภาพยนตร์กับการส่ือความหมาย 

 ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีเกิดจากการประกอบสร้างความจริงทางสังคมจากฝีมือมนุษยด์้วย
การใชเ้ทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆไม่วา่จะเป็นกลอ้งท่ีช ้าถ่ายท าภาพยนตร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ 
ภาพยนตร์จึงมีส่ือท่ีมีเทคนิคและองค์ประกอบในการเล่าเร่ืองราเฉพาะตัว เพื่อเป็นการส่ือ
ความหมายไปยงัผูรั้บชมภาพยนตร์ ดังนั้ นในการท่ีเราจะวิเคราะห์สัญญะต่างๆ ท่ีปรากฏใน
ภาพยนตร์จะเห็นได้ว่าเน้ือหาและเทคนิคต่างๆทางภาพยนตร์ เปรียบได้กับ “ตัวหมาย” ส่วน
ความหมายท่ีเกิดจากเน้ือหาดว้ยวิธีการทางภาพยนตร์เปรียบไดก้บั “ตวัหมายถึง” ในการศึกษาสัญ
ศาสตร์ (Saussure, 1857-1913 อา้งถึงใน ไชยรัตน์ เจิรญสินโอฬาร, 2545)  

 การท่ีจะเขา้ใจภาพยนตร์ไดดี้ผูศึ้กษาตอ้งสามารถตีความหมายในส่ิงท่ีผูส้ร้างตอ้งการส่ือ 
รวมไปถึงสอดแทรกอุดมการณ์ทางสังคม ความเช่ือ ซ่ึงเป็นการตีความหมายโดนยั ท่ีถูกประกอบ
สร้างอย่างเป็นอตัวิสัยในเชิงสังคมท่ีแฝงอยู่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) ไม่ได้เกิดจากตวัสัญญะ
โดยตรง แต่เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ทางสังคม อารมณ์ความรู้สึก คามเช่ือ ค่านิยม และ
ทศันคติของผูท่ี้สร้างถ่ายทอดปะปนอยู ่
 Scholes นกัทฤษฎีและนกัวิจารณ์ดา้นภาษาศาสตร์ขาวอเมริกนั กล่าวไวว้า่ “ภาพยนตร์ 
คือ หน่วยในอุดมคติของการศึกษาแบบสัญวิทยา เพราะภาพยนตร์ทั้ง ภพ แสง สี เสียง การกระท า 
การแสดงนั้น สามารถสร้างความหมายไดท้ั้งส้ิน” และ หากใครท่ีตอ้งการท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์
ภาพยนตร์นั้นตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในการวิเคราะห์แบบสัญวทิยา จึงจะอ่านและดูภาพยนตร์
เป็น (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545) 
 Berger (2007) ได้แบ่งลักษณะของเทคนิคภาพยนตร์ในด้านของการส่ือความหมาย
ออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
 2.4.1.1 ขนาดของภาพ จะถูกก าหนดดว้ยจุดประสงคท่ี์ผูส้ร้างของการส่ือสารท่ีไม่จ  ากดั
เฉพาะ จุดประสงคใ์นดา้นการเล่าเร่ืองเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงจุดประสงคใ์นดา้นจิตวิทยาเพื่อใหเ้กิด
อารมณ์ ความรู้สึกถึงความหมายต่อผูช้ม และยงัแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆอีก ดงัน้ี 
   1) Establishing Shot เป็นภาพแสดงอาณาบริเวณท่ีกวา้งใหญ่เพื่อบอกถึงสถานท่ี
ในเร่ือง 
   2) Long Shot เป็นภาพไกลท่ีแสดงถึงบริบทและขอบเขตท่ีเกิดเหตุการณ์ 
   3) Full Shot เป็นภาพเตม็ตวัของบุคคลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์กบั
สภาพแวดลอ้ม 
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   4) Medium Shot ส่วนใหญ่ใชใ้นฉากท่ีมีการสนทนา แสดงกริยา ท่าทางของตวั
ละคร บางคร้ังใชเ้พื่อเนน้ความส าคญัในฉากนั้นๆ หรือแสดงใหเ้ห็นถึงอ านาจของตวัละครใดตวั
ละครหน่ึงในภาพยนตร์ 
   5) Close-Up เป็นขนาดภาพท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ในระยะใกลชิ้ดระหวา่งผูช้มกบั
ตวัละคร หรือแสดงนยัส าคญัทางอารมณ์ท่ีผา่นทางสีหนา้แววตาทั้งอารมณ์ดีใจ อารมณ์โกรธ 
หวาดกลวั โศกเศร้าของตวัละครนยัอ่ืนๆ 
   6) Extreme Close-Up เป็นภาพขนาดใกลเ้ป็นพิเศษ เช่น การแสดงส่วนใดส่วน
หน่ึงของใบหนา้ ดวงตา เพื่อตอ้งการส่ือความหมายอารมณ์นั้น ๆ ใหล้ะเอียดมากยิง่ข้ึน 

2.4.1.2 มุมกลอ้ง เป็นต าแหน่งท่ีตั้งหรือมุมของกลอ้งท่ีจะใหค้วามหมายแก่บุคคลหรือวตัถุ
ท่ีถูกถ่ายได ้ซ่ึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจก่อใหเ้กิดความหมายหรือความรู้สึกนึกคิดในเชิงจิตวทิยา
ต่อผูรั้บชม นอกจากน้ีแลว้มุมกลอ้งจะมีความหมายมากยิง่ข้ึนหากประกอบข้ึนอยา่งสัมพนัธ์กบั
ระยะหรือขนาดของภาพประเภทต่างๆ มุมกลอ้งทัว่ไปนั้นประกอบไปดว้ย 

1) มุมสูง เป็นมุมท่ีอยูเ่หนือกวา่ศีรษะของวตัถุท่ีถูกถ่าย หากเป็นมุมสูงท่ีประกอบกบั
ขนาดของภาพท่ีอยูใ่นระยะไกลนั้นการเป็นการเนน้ใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่ของฉาก หรือความรู้สึก
ห่างไกล หากเป็นภาพมุมสูงท่ีถ่ายบุคคลจะใหค้วามรู้สึกวา่บุคคลคนนั้นดอ้ยค่า บ่งบอกถึงการดูถูก 

2) มุมระดบัสายตา เป็นมุมปกติท่ีมีความหมายเกิดจากองคป์ระกอบต่างๆรวมกนั 
เป็นมุมท่ีอยูร่ะดบัสายตาบ่งบอกถึงความเท่าเทียม  

3) มุมต ่า เป็นมุมท่ีแสดงถึงความยิง่ใหญ่ของส่ิงท่ีถูกถ่าย การเคล่ือนไหวของส่ิงท่ีถูก
ถ่ายท าในมุมน้ีจะใหค้วามรู้สึกท่ีรวดเร็ว หากใชป้ระกอบฉากท่ีรุนแรง สงครามกลางเมืองจะสร้าง
ความรู้สึกท่ีวุน่วาย ในทางจิตวทิยามุมภาพเหล่าน้ีเป็นหารเพิ่มความส าคญัใหก้บัตวัละครท่ีถูกถ่าย
ใหดู้น่ากลวั น่าเกรงขาม น่านบัถือ หรือก่อใหเ้กิดการครอบง า 

4) มุมเอียง เป็นมุมท่ีมีตวัละครก าลงัจะลม้ไปทิศทางใดทิศทางหน่ึง บ่งบอกไดถึ้ง
สภาวะท่ีมึนเมา จิตหลอน ไม่มัน่คงขอตวัละครนั้นๆ อาจบ่งบอกไดถึ้งงภาวะท่ีตึงเครียดตลอดจน
สถานการณ์ท่ีมีความสับสนวุน่วาย (ประพนัธ์ ตติยวรกุลวงศ,์ 2553) 

2.4.1.3 การเคล่ือนของกลอ้ง (Pan) ความเคล่ือนไหวในภาพหน่ึงๆนั้นมีอยูส่องประเภทคือ 
การเคล่ือนไหวในแนวนอน และการเคล่ือนไหวของกล้องแนวด่ิง การเคล่ือนไหวของกล้องนั้น
นอกจากเป็นการเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกให้กับฉากนั้นๆแล้วยงัสามารถท่ีจะส่ือความหมายบาง
ประการไดอี้ก การเคล่ือนไหวของกลอ้งโดยทัว่ไป ประกอบไปดว้ย 
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1) การแพน เป็นการเคล่ือนกลอ้งบนขาตั้งกลอ้งในระดบัแนวนอน การหมุนกลอ้งให้
ด้านหน้าของกล้องไปทางขวาเรียนว่า “แพนขวา” ไปทางซ้ายเรียกว่า “แพนซ้าย” การแพนส่วน
ใหญ่ใชเ้พื่อรักษาการเคล่ือนไหวของตวัละครใหอ้ยูใ่นกรอบภาพ  

2) การทิลท ์เป็นการเคล่ือนกลอ้งบนขาตั้งกลอ้งในแนวด่ิง การยกกลอ้งให้ดา้นหน้า
ของกลอ้งแหงนข้ึนเรียกวา่ “ทิลทข้ึ์น” กดกลอ้งต ่าลงเรียกวา่ “ทิลทล์ง” 

3) การซูม เป็นการเคล่ือนท่ีของภาพท่ีเกิดจากเลนส์ซูมในตวักลอ้งภาพท่ีใกลเ้ขา้ไป
เรียกว่า “ซูมเขา้” หรือแคบเขา้ เป็นการแสดงความสใจของภาพหรือรายละเอียดท่ีก าลงัน าเสนอ 
ส่วนภาพท่ีห่างออกมาเร่ือยๆเรียกว่า “ซูมออก” หรือกวา้งออก เป็นการแสดงขอบเขตหรือบริบท
แวดลอ้ม 

4) การดอลล่ี เป็นการเคล่ือนกลอ้งและขาตั้งกลอ้งไปพร้อมกนั การเคล่ือนไปขา้งหนา้
หาเป้าหมายเรียกว่า “ดอลล่ีเขา้” และถอยออกมาจากเป้าหมายเรียกว่า “ดอลล่ีออก” วตัถุประสงค์
การดอลล่ี คือสร้างความต่ืนเตน้ หรือตอ้งการติดตามความเคล่ือนไหวให้เกิดมุมมองของภาพท่ี
หลากหลายทั้งยงัช่วยในการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบภาพดว้ย 

5) การทรัคหรือแทรค หมายถึง การเคล่ือนไหวกลอ้งและขาตั้งกลอ้งไปพร้อมๆกนั 
หากเคล่ือนไปดา้นซา้ยใหข้นานกบัวตัถุ เรียกวา่ “แทรคซา้ย” เคล่ือนไปทางขวาเรียกวา่ “แทรคขวา” 
ซ่ึงผลจะคลา้ยกบัการแพน แต่การแทรคจะช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมิติเร่ืองความลึกของภาพ ได้
ดีคลา้ยๆกบัความรู้สึกของเราท่ีมองออกปนอกหนา้ต่างขณะท่ีรถก าลงัเคล่ือนท่ีออกไป 

6) การอาร์ค หมายถึง การเคล่ือนไหวของกล้องแนวเฉียงเป็นรูปครึงวงกลมไป
ทางซ้ายเร่ืองว่า “อาร์คซ้าย” หรือ ไปทางขวาเรียกว่า “อาร์คขวา” เพื่อเปล่ียนมุมกลอ้งไปทางดา้น
ขา้งของวตัถุ 

7) การบูมหรือเครน หมายถึง การถ่ายภาพพร้อมกบัขาตั้งกลอ้งในแนวตั้ง เรียกว่า 
“บูม” ถา้เคล่ือนข้ึนเรียกวา่ “บูมอพั” ส่วนเล่ือนลงเรียกวา่ “บูมดาวน์” วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการคง
มุมกลอ้งท่ีตอ้งการจากมุมสูงและต ่าอยา่งต่อเน่ือง  

2.4.1.4 เทคนิคการล าดบัหรือการตดัต่อภาพ (Editing Teachnique) เทคนิคการล าดบัภาพ
คือ การเปล่ียนจากภาพหน่ึงไปยงัภาพหน่ึง หรือจากเหตุการณ์หน่ึงไปยงัอีกเหตุการณ์หน่ึง ซ่ึง
จะตอ้งมีตวัเช่ือม ท่ีโดยปกติแลว้ในทางภาพยนตร์นั้นใช้เทคนิคอยู่ 3 รูปแบบ คือ การคดัชนภาพ
หรือการคทั การเล่ือนภาพหรือการเฟด และจางซอ้นภาพหรือการผสมภาพ 

1) การคดัชนภาพหรือการคทั หมายถึง การเปล่ียนภาพแบบเร็วเหมือนการกระพริบ
ตา หมายถึง การน าเอาภาพหน่ึงมาต่อกบัอีกภาพหน่ึงท่ีช้ีใหเ้ห็นความต่อเน่ืองรวดเร็ว ในบางโอกาส
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ใชเ้พื่อกระตุน้ไดเ้ช่นเดียวกนั การตดัต่อในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่ใชใ้นกรณีเป็นการกระท าอยา่ง
ต่อเน่ือง ตอ้งการเปล่ียนจุดสนใจหรือมีการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลหรือสถานท่ีเกิดเหตุ  

2) การเล่ือนภาพหรือการเฟด เป็นการเช่ือมภาพท่ีค่อยเป็นค่อยไปจากภาพหน่ึงไปสู่
อีกภาพหน่ึงไปสู่ฉากท่ีด าสนิทหรือขาวสนิท เรียกวา่ เฟดออก และจากด าสนิทหรือขาวสนิทไปสู่
ภาพใดภาพหน่ึงเรียกวา่ เฟดเขา้ การเฟดเป็นการบอกถึงการเร่ิมตน้หรือการส้ินสุดของเร่ืองหรือการ
เปล่ียนจากเวลาหน่ึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์หน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึง 

3) การจางซอ้นภาพหรือการผสมภาพ เป็นการเปล่ียนภาพโดยภาพหน่ึงค่อยๆเลือน
ออกในขณะท่ีอีกภาพหน่ึงค่อยๆปรากฏข้ึนมาแทนท่ี ความหมายของตวัเช่ือมน้ีแสดงถึงความ
นุ่มนวล เป็นการเปล่ียนเวลา เปล่ียนเหตุการณ์และสถานท่ีอยา่งนุ่มนวล (ประพนัธ์ ตติยวรกุลวงศ,์ 
2553) 

2.4.1.5 สี (Color) สีเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงในภาพยนตร์ท่ีมีผลต่อการส่ือความหมาย 
และรู้สึก (ผอ่นคลาย/หม่นหมอง/หวาดกลวั) จะท าให้สีกลายเป็นส่วนหน่ึงของสัญญะ ท่ีถูกใส่เขา้
มาในภาพยนตร์ เพื่อบอกความรู้สึกอารมณ์ของตวัละครในขณะนั้น โดยความหมายของสีในการ
พิจารณาข้ึนอยูก่บับริบททางสังคม ของผูส้ร้างภาพยนตร์เร่ืองนั้น ๆ สีในเชิงจิตวิทยามีความหมาย
ในการอธิบายถึงอิทธิพลของสีต่อความรู้สึกของผูช้ม และมีการแบ่งประเภทของสีในภาพยนตร์เป็น 
2 ประเภท คือ 

1) ความอ่ิมตวัของสี หรือระดบัความเขท้ของสี แบ่งออกเป็น 2  ชนิดคือ “สีอ่ิมตวั” 
เป็นสีท่ีมีความเขม้ขน้สูง จดัจา้น เพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกชดัเจน รุนแรง เช่น ภาพยนตร์ต่อสู้ 
เขยา่ขวญั เป็นตน้ และ “สีท่ีไม่อ่ิมตวั” คือสีท่ีถูกท าใหม้วั ซีดจาง แสดงถึงความอ่อนแอ ไร้ซ่ึงพลงั 
หรือแสดงถึงชีวติท่ีก าลงัจะจบส้ินสูญเสีย มกัแสดงภาพท่ีหม่นหมองของชีวิต เห็นไดจ้ากภาพยนตร์
แสดงชีวติ ภาพยนตร์รัก เป็นตน้ 

2) วรรณของสี แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
  ประเภทท่ี 1 สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีส้ม เป็นสีท่ีรู้สึกถึงการมีพลงัร้อนแรงท่ีสุด 

โดยเฉพาะสีแดง ท่ีท าให้รู้สึกถึงพลังท่ีมีความร้อนแรงท่ีสุด ในทางอารมณ์ส่ือถึงความรุนแรง
กา้วร้าว ความขดัแยง้ หรือเป็นอนัตรายต่อความรู้สึก 

  ประเภทท่ี 2  สีโทนเยน็ เช่น สีเขียว สีฟ้า สีน ้ าเงิน เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกปลอดภยั 
อบอุ่นนุ่มนวล วางเปล่า บางคร้ังอาจรู้สึกถึงความอ่อนแอ แทนความเจบ็ปวดในจิตใจ 

  ประเภทท่ี 3 สีกลาง เช่น สีด า สีเทา เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกหดหู่ ชัว่ร้าย เศร้าหมอง 
น่ากลวั ในส่วนของสีขาวจะให้ความรู้สึกบริสุทธ์ิไร้เดียงสา หรือไร้ซ่ึงความรู้สึก การยอมแพส้ิ้น
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หวงั การใชสี้ในภาพยนตร์เป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยูก่บัการตีความหมาย และการสร้างของผูก้  ากบัแต่ละท่าน
ท่ีอาจไม่ตรงกบัความหมายของแต่ละสี (ประพนัธ์ ตติยวรกุลวงศ,์ 2553) 

2.4.1.6 แสง (Lighting) นอกจากเร่ืองของสีแลว้ แสงก็เป็นอีกส่วนประกอบหน่ึงท่ีสามารถ
ช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึกและส่ือถึงความหมายน้ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือ
แนวของภาพยนตร์ 

 การส่ือความหมายของภาพยนตร์ด้วยเทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็น
เคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีสามารถน ามาตีความหมายทั้งทางตรงและความหมายเชิงนัยท่ีภาพยนตร์
น าเสนอ ช่วยให้เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการการสร้างความหมายในตวับทของภาพยนตร์ในแต่ละ
เร่ือง เพื่อส่ือความหมายโดยเฉพาะยงัสามารถน ามาใช้วิเคราะห์การน าเสนอภาพก็อตซิล่าใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดได ้และยงัสามารถสะท้อนให้เห็นไดว้่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของ
อเมริกาและญ่ีปุ่น ซ่ึงสามารถช่วยใหเ้ขา้ใจไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 งานวจิยัน้ีสนใจการศึกษาแนวคิดสัญวทิยา จึงไดท้บทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 อาภาพรรณ สายยศ (2549) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์เชิงสัญญะของ

ภาพยนตร์โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ซ่ึงการวิจยัน้ีมีจุดประสงค์การวิจัยเพื่อ
วิเคราะห์การส่ือความหมายเชิงสัญญะภาพยนตร์โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ และ
วิเคราะห์มายาคติท่ีปรากฏผา่นภาพยนตร์โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ โดยมีลกัษณะ
งานวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการคดัเลือกแบบเจาะจงและสุ่มเลือกอยา่งง่าย
จากภาพยนตร์โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ จ  า นวน 18 ตวัอย่าง ท่ีแพร่ภาพทางส่ือ
โทรทศัน์ ในช่วงปี 2546 - 2548 ภายใตต้ราสินคา้ สิงห์ ช้าง และไฮเนเก้น เคร่ืองมือวิจยัคือแบบ
วเิคราะห์เชิงสัญญะ การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้วามถ่ี และการพรรณนาวเิคราะห์ ผลการวจิยัพบวา่ 

 1) สัญญะในภาพยนตร์โฆษณามีการถ่ายทอดผ่าน แก่นแนวคิดการโฆษณา และการ
น าเสนองานโฆษณา แก่นแนวคิดการโฆษณา ประกอบดว้ย แก่นเร่ืองและโครงเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัวิถี
ชีวิตยุคใหม่ น ้ าใจ-ความเป็นไทย ความส าเร็จ การสร้างจิตสา นึกดี เพศรส มิตรภาพ วฒันธรรม 
ประเพณี และการเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์โครงเร่ืองมีการเปิดเร่ือง ด าเนินเร่ือง และปิดเร่ือง
ดว้ยสถานการณ์สุขท่ีสุด รูปแบบการน าเสนองานโฆษณาให้ความส าคญักบัการใช้ภาพลกัษณ์มาก
ท่ีสุด ตามดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์ และการใชบุ้คลิกภาพในการส่ือถึงตราสินคา้ตามล าดบั 

 2) ประเภทของสัญญะ ปรากฏสัญญะประเภท ภาพ ภาพเหมือน ดชันี และสัญลกัษณ์ 
รหสั ท่ีก ากบัความหมายของสัญญะ พบวา่มีรหสัส่ิงของเคร่ืองใช ้บอกถึงความเป็นผลิตภณัฑ์ของ
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แต่ละตราสินคา้ ความเป็นเมือง และแหล่งบนัเทิง รหัสสังคม พบความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนกบั
เพื่อนระหว่างชนชั้ นกลุ่มคนไทย ระหว่างเพศ และครอบครัว ส่วนรหัสทางวฒันธรรม พบ
วฒันธรรมการแต่งกาย วฒันธรรมการด าเนินชีวิต วฒันธรรมการด่ืม วฒันธรรมการบริโภค 
วฒันธรรมความเป็นไทย และรหัสบุคล บอกสถานภาพ อารมณ์ รสนิยม อาชีพและกิจกรรม 
แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละตราสินค้าและเป็นแบบแผนท่ีสอดคล้องกันกับระบบ
สังคม-วฒันธรรมไทย 

 3) ภาพรวมของมายาคติในโฆษณาเบียร์ ในมิติของความเป็นเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น
ภาพเสนอของความเป็นชายแสดงถึงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีเหนือกวา่ในดา้นสถานภาพการงาน
ความคิดสร้างสรรค์ พลงัอ านาจในการเอาชนะส่ิงต่างๆ รูปร่างท่ีแสดงถึงพละก าลงั การประสบ
ความส าเร็จ ส่วนภาพเสนอความเป็นหญิง เป็นผูห้ญิงสมยัใหม่ วตัถุทางเพศ และกุลสตรีไทยดั้งเดิม
เพื่อตอบสนองอุดมการณ์ชานเป็นใหญ่ ในมิติของความเป็นชนชั้น พบมายาคติของความเป็นชนชั้น
กลางในเมืองมากท่ีสุด ในรูปแบบการบริโภคสมยัใหม่อาชีพการงาน รายได้ ความฝัน ค่านิยม
อุดมการณ์ ความเป็นเมืองหรูหรา แสดงรูปแบบวิถีชีวิตท่ีพึงปรารถนา มายาคติเก่ียวกบั ค่านิยม
ค่านิยมทางบวกเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไทยท่ีงดงาม และค่านิยมทางลบปรากฏภายใตม้ายาคติของ
ความเป็นตะวนัตก ความทนัสมยั สังคมยุคใหม่ การถือภาพลกัษณ์ภายนอกเป็นส าคญั อุดมการณ์ 
บริโภคนิยม ค่านิยมตะวนัตก การใชชี้วิตฟุ่มเฟือย ฯลฯ โดยค่านิยมทางลบปรากฏมากกว่าค่านิยม
ทางบวก 

 5) การส่ือความหมายเชิงสัญญะของภาพยนตร์ โฆษณามีความสัมพนัธ์กบัมายาคติท่ี
ปรากฏภายใตบ้ริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นสังคม-วฒันธรรม รวมทั้งปัจจยัดา้นสังคม-จิตวิทยา
ความตอ้งการพื้นฐาน ความเป็นเพศ ชนชั้นทางสังคม รูปแบการใชชี้วิต ค่านิยมท่ีแต่งเติมลงไปใน
ตวัสินคา้และแฝงไปดว้ยมายาคติเป็นส่วนส าคญัในสร้างภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ของผลิตภณัฑ์
ประเภทเบียร์ ในการสร้างจุดจบัใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
เก่ียวกบัตวัเองของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเช่ือมโยงตวัตนกบัภาพลกัษณ์ท่ีถูกนา เสนอ 

 6) การส่ือความหมายเชิงสัญญะของภาพยนตร์โฆษณาประเภทเบียร์ท่ีแฝงไปดว้ยมายา
คติเป็นหน่ึงในกลไกขบัเคล่ือนอุดมการณ์บริโภคนิยม   
 ก าจร หลุยยะพงศ์ (2539) ไดศึ้กษาวิเคราะห์การน าเสนอความเป็นชายในโฆษณาเบียร์
สิงห์ งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงสัญญะพบวา่โฆษณาเบียร์สิงห์
นั้นไดน้ าเสนอความเป็นชายท่ีแตกต่างกนัถึง 3 แบบ กล่าวคือ  

 ในยุคแรกปี พ.ศ. 2477 ได้น าเสนอภาพความเป็นชายในสังคมของของเกษตรกรรม 
ต่อมาเป็นยุคท่ีสอง ปี พ.ศ. 2508 ไดน้ าเสนอภาพความเป็นชายในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม และ
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ยุคท่ีสาม ปี พ.ศ. 2526 ไดน้ าเสนอความเป็นชายในรูปแบบใหม่ผ่านองค์ประกอบดา้น รูปลกัษณ์
ภายนอก อารมณ์ความรู้สึกของผูช้ายต่อผูห้ญิง  

 กิจกรรมของผูช้ายเป็นบริบทท่ีเก่ียวขอ้งในการน าเสนอความเป็นชาย ส่วนปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการก าหนดภาพแทนความเป็นชายทั้ ง 3 ยุค คือ 1. การพัฒนาของสังคมไทยท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากสังคมเกษตรเป็นอุตสาหกรรม 2. กระแสแนวใหม่ เช่น ความเท่าเทียมกนัของ
เพศหญิงและเพศชาย การใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม 3. การตลาดของสินคา้ คือการขยายตวัของ
ผลิตภณัฑ ์การแข่งขนัระหวา่งแบรนด ์ 
 อยา่งไรก็ตามความแตกต่างนั้นก็ปรากฏจุดรวมให้เห็นอยูว่า่ ความเป็นชายส่วนใหญ่ทั้ง
สามรูปแบบน้ีพบวา่แตกต่างออกไปกบัการพฒันาทางสังคม กระแสแนวความคิดใหม่ ทั้งน้ีจะมีจุด
รวมและจะเนน้ความมีอ านาจในการครอบง า และมกัน าเสนอภาพแทนความเป็นชายเฉพาะแง่บวก
เท่านั้น 
 ชไมพร สุขสัมพนัธ์ (2541) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์สัญญะ รหสั และกระบวนการสร้าง
รหสัในการ์ตูนญ่ีปุ่นพบวา่ ในส่วนของสัญญะของการ์ตูนญ่ีปุ่น ประกอบไปดว้ย สัญญะ 3 ประเภท 
คือ  

1.) ภาพเหมือน ไดแ้ก่ เคร่ืองแต่งกาย ส่ิงของเคร่ืองใช ้และส่ิงก่อสร้าง 
2.) ดชันี ไดแ้ก่ ขนาดของตวัการ์ตูน เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงอารมณ์

ท่าทางของตวัการ์ตูน การใชแ้สง สี ใชฉ้าก และการใชเ้ส้นลกัษณะต่างๆ 
3.) สัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์ท่ีใช ้แทนค าพูด ค าบรรยาย เสียง อารมณ์ 

 นอกจากน้ียงัประกอบไปดว้ย รหสั 4 ประเภท คือ  
1.) รหสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 
2.) รหสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
3.) รหสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม ประเพณี  
4.) รหสัท่ีเก่ียวกบับุคคล  

 ซ่ึงภายหลงัการวิเคราะห์และเช่ือมโยงรหสัต่างๆเหล่าน้ีเขา้กบัวฒันธรรมของญ่ีปุ่น อนั
ได้แก่ ประเพณี เทศกาล การละเล่น นิทาน การบริโภค การกินอยู่ การพกัผ่อน พบว่า รหัสทาง
วฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือในการก ากบั และถ่ายทอดความหมายในการ์ตูนญ่ีปุ่น 
 งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัสนใจการศึกษาแนวคิดภาพตวัแทน จึงไดท้บทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
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 กนกพรรณ วิบูลยศริน (2547) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบภาพตวัแทนของผูห้ญิงยุคสมยัใหม่
และหลงัยุคสมยัใหม่ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกนั ผลการศึกษาพบว่าภาพตวัแทนของ
ผูห้ญิงสมยัใหม่ในภาพยนตร์ไทย มีลกัษณะทางกายภาพท่ีดี มีความมัน่ใจในตวัเองสูง กลา้เปิดเผย 
แต่ยงัแสดงถึงการลงัเลในการตดัสินใจ และมีความพยายามท่ีจะผลกัดนัตนเองให้หลุดพน้จากความ
เช่ือเดิมๆ ส าหรับภาพตวัแทนของผูห้ญิงสมยัใหม่พบภาพของการไม่ยึดติดความเช่ือเดิมๆ ท าตาม
ความตอ้งการส่วนตน และใช้เร่ืองเพศมาเป็นตวัแสดงความรู้สึกรัก มุ่งหาแต่ความสุขให้กบัชีวิต
และมีการก าหนดรสนิยมทางเพศของตนเองได ้และในขณะท่ีภาพตวัแทนของผูห้ญิงสมยัใหม่ใน
ภาพยนตร์อเมริกนั มีความเป็นปัจเจกชนสูงแต่ก็ให้ความส าคญักบัครอบครัว มีลกัษณะท่ีทวน
กระแสนิยมของสังคม ไม่ตอ้งการให้สังคมคาดหวงั ส าหรับภาพตวัแทนของผูห้ญิงหลงัสมยัใหม่มี
การประกอบอาชีพทางดา้นวทิยาศาสตร์ มีความล ้าหนา้แต่ยงัโหยหารากเหงา้ของตน ใชเ้ทคโนโลยี
ในการเสริมความรู้ และมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้ายไดห้ลายๆคนเพื่อหาความสุขใส่ตวั ภาพตวัแทนของ
ผูห้ญิงสมยัใหม่ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกนัมีวิถีการด าเนินชีวิตคลา้ยคลึงกนั คือมีการ
แสดงออกต่อสังคมและคนรอบขา้งแต่แฝงไปดว้ยความเหงาโดดเด่ียว และจะมีความแตกต่างกนัใน
แง่ของการเลือกก าหนดรสนิยมทางเพศ การให้ความส าคญักบัครอบครัว ส่วนผูห้ญิงหลงัสมยัใหม่
ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกนัมีความคลา้ยคลึงกนัในแง่การรู้ความตอ้งการของตวัเองใน
การด าเนินชีวิต และความแตกต่างกันในแง่ของการใช้อ านาจของตนกับผู ้ชายเพื่อประสบ
ความส าเร็จ 
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2.5 กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 กรอบแนวคิด 
 
 

1. วเิคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
- โครงเร่ือง (Plot) 

- แก่นความคิด (Theme) 

- ตวัละคร (Character) 

- ฉาก (Setting) 

- มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of 

view) 

2. วเิคราะห์สัญญะท่ีน าเสนอภาพก็อต
ซิล่า 

- แนวคิดสัญวทิยา 

ความหมายโดยนยั 

- แนวคิดภาพตวัแทน 

ภาพเหมารวม 

ภาพยนตร์ กรณีศึกษา  
: Godzilla (2014) 

 

-  แนวคิดการเล่า
เร่ือง (ภาพยนตร์) 
 

-  แนวคิด
ประกอบสร้าง
ความจริงทาง
สังคม 
 

- รับรู้การน าเสนอภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวดู 

- รับรู้แนวคิดของผูส้ร้างในการน าเสนอก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลี

วดู 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยัและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ “การน าเสนอภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์

ฮอลลีวูด กรณีศึกษา : Godzilla 2014” ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ี
ใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) เพื่อท าการศึกษาการน าเสนอภาพของก็อตซิล่าใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด รวมทั้งการน าเอาแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ ไดแ้ก่ แนวคิดสัญวทิยา (Semiology) 
โดยใช้การตีความโดยนัย (Connotative Meaning) แนวคิดภาพตัวแทน (representation) โดยใช้
กรอบของภาพเหมารวม (stereotype) แนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองภาพยนตร์ และแนวคิดเก่ียวกบั
การประกอบสร้างความจริงทางสังคมมาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

 ในส่วนของทฤษฎีสัญวิทยาผูว้ิจยัทราบว่างานวิจยัด้านภาพยนตร์หลาย ๆ งานนั้นใช้
ทฤษฎีน้ีในการตีความหมายส่ิงต่าง ๆ ในเน้ือหา มุมมอง ทศันคติของภาพยนตร์โดยท่ีผูว้ิจยัจะใช้
ทฤษฎีในบทท่ี 2 และเทคนิคทางภาพยนตร์กบัการส่ือความหมายแบบสัญวิทยาเขา้มาวิเคราะห์การ
สร้างภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวดู  

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้ขอ้มูลจากแหล่งประเภทต่างๆ ทั้งหนงัสือเก่ียวกบัประวติัศาตร์
สงครามระหว่างอเมริกากบัญ่ีปุ่น บทความท่ีเก่ียวกบัการน าเสนอภาพก็อตซิล่าตั้งแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบนั และรวมไปถึงวีดีทศัน์ ดีวีดี ส่ือออนไลน์ หรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อใช้ในการ
ตีความและวเิคราะห์เก่ียวกบัการน าเสนอภาพลกัษณ์ก็อตซิล่าในเน้ือหาภาพยนตร์ฮอลลีวดูให้เขา้ใจ
ความคิดของผูส้ร้างมากยิง่ข้ึน 
 
3.1 แหล่งข้อมูล 
 ศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีไดน้ าเสนอภาพก็อตซิล่า ซ่ึงในอดีตจนปัจจุบนั มีความนิยม
แพร่หลายเป็นท่ีรู้จกัในหลายชาติหลายวฒันธรรมเท่านั้น โดยในภาพยนตร์จะตอ้งมีการส่ือสารภาพ
ของก็อตซิล่าโดยปรากฏตวัดว้ยความโหดร้าย จอมท าลายลา้ง และน าเสนอโดยตรงหรือ/ทางออ้ม 
ทั้งทางวจันภาษา และอวจันภาษา รวมทั้งก็อตซิล่าจะท าการถูกผลิตซ ้ าวา่เป็นผูก่้อความรุนแรง เป็น
ฝ่ายอธรรม ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลภาพยนตร์ฮอลลีวูดท าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2007 – 2017 เป็นเวลาช่วง 10 
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ปีท่ีภาพยนตร์ฮอลลีวูดเป็นท่ีนิยมและมีความเข้มข้นข้ึนในเร่ืองของเทคโนโลยี สังคม เข้ามา
เก่ียวขอ้ง 

 โดยใช้วิธีเลือกภาพยนตร์แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และความสามารถ
คน้หาภาพยนตร์ก็อตซิล่าในปัจจุบนั (Convenient Sampling) ท่ีเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์และได้รับ
การบนัทึกภาพเป็น VDO หรือ DVD มาท าการศึกษา ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีมีความนิยมและ
ไดน้ าเสนอภาพก็อตซิล่า ทั้งยงัมีการเล่าถึงประสบการณ์ร่วมในแง่มุมอิงประวติัศาสตร์  

 ผูว้ิจยัจึงเลือกภาพยนตร์ฮอลลีวูดสมยัใหม่ คือ Godzilla 2014 ก ากับภาพยนตร์โดย 
Gareth Edwards และยงัมีรายไดใ้นการเขา้ชมสูง สามารถเขา้ถึงผูช้มได้ทัว่โลกเป็นจ านวนมาก มา
วเิคราะห์ขอ้มูล  

 
3.2 เคร่ืองมือการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1) การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ภาพยนตร์เพื่อให้

ทราบถึงการน าเสนอภาพก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวดู โดยวเิคราะห์จากเคร่ืองมือในการศึกษา
โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 การศึกษาจากตวัเน้ือหา (Content) โดยมีประเด็นกรอบในการวเิคราะห์ประกอบไปดว้ย 
(1) ลกัษณะของแก่นเร่ืองท่ีมีร่วมกนัในแต่ละตอน 
(2) ลกัษณะของภาพเชิงสัญญะท่ีมีการน าเสนอของก็อตซิล่าสอดแทรกอยูใ่น

ภาพยนตร์ฮอลลีวดูสมยัใหม่ ทั้งในรูปแบบการน าเสนอทางวจันภาษาและอวจันภาษา 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

(1) วิเคราะห์โครงเร่ือง (Plot) ศึกษาโครงเร่ืองของภาพยนตร์  โดยเป็นเหตุการณ์ท่ี
ต่อเน่ือง ตั้งแต่เร่ิมเร่ือง การพฒันาเหตุการณ์ ภาวะวิกฤติ ภาวะคล่ีคลาย และจุดจบของเร่ืองเพื่อท า
การวเิคราะห์ความหมายต่าง ๆ 

(2) วิเคราะห์แก่นความคิด (Theme) ศึกษาแก่นความคิดหลกัของภาพยนตร์ในแต่ละ
เร่ือง วา่มีการสะทอ้นออกมาในลกัษณะใด มีเหมือนกนัหรือต่างกนัอยา่งไร เพื่อวเิคราะห์ความหมาย
ของแก่นความคิดท่ีปรากฏในแต่ละเร่ือง 

(3) วิเคราะห์ตวัละคร (Character) ศึกษาตวัละครก็อตซิล่าในภาพยนตร์ทั้งทางทางตรง
และทางอ้อม รวมไปถึงการรูปร่าง บริบท ความคิด ทศันคติของตวัละครท่ีสะท้อนออกมาทุก
รูปแบบของพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึก 

 



38 
 

(4) วิเคราะห์ฉาก (Setting) ศึกษาเก่ียวกบัฉากต่างๆในเร่ืองทั้งหมด เพราะอาจบ่งบอก
ความหมายบางอยา่งของเร่ืองได ้เช่นอิทธิพลทางความคิด การแสดงออกของตวัละคร 

(5) วิเคราะห์มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of view) เป็นการเล่าเร่ืองแบบรอบด้านผ่าน
จุดยนืของตวัละคร ท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงนยัยะ ทศันคติ ในภาพยนตร์ 

 ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลนั้น ผูว้จิยัจะชมภาพยนตร์ Godzilla ท่ีเคยฉายในโรงภาพยนตร์
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ในรูปแบบของ DVD และผูว้จิยัจะท าการดูภาพยนตร์ จ านวน 1 รอบ 
เพื่อทราบถึงการน าเสนอในแต่ละฉาก โดยจดบนัทึกเก็บรายละเอียด เน้ือหา ตวัละคร ลกัษณะตวั
ละคร ฉาก บริบท ต่างๆในการด าเนินเร่ือง โดยจดบนัทึกไวเ้ป็นเร่ืองย่อ เพื่อต่อการน ากลับมา
คน้ควา้ศึกษาต่อไป 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์เน้ือหา ผูว้ิจยัจะศึกษาภาพเชิงสัญญะและภาพตวัแทนก็อตซิล่า 
โดยดูจากลกัษณะแสง สี เสียง ฉาก การส่ือสารระหวา่งตวัละคร พล็อตหลกัของเร่ือง เป็นตน้ 

 2)  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์แนวคิดสัญญะ (Semiology) โดยใช้กรอบ
ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) (กาญจนา แกว้เทพ และคณะ, 2555) เพื่อให้เหตุผลและ
รวมไปถึงข้อสรุปแบบอุปนัย โดยอ้างอิงจากกรอบแนวความคิดไว้ในบทท่ี  2 เป็นการให้
ความหมายเชิงตีความจึงมีเร่ืองของตวับุคคล ค่านิยมของกลุ่ม หรือทศันคติทางของคนแต่ละสังคม 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย และเพื่อให้การน าเสนอภาพก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีความชดัเจนข้ึน 
ดงัตารางน้ี 
 
ตารางที ่3.1 ตารางเก็บขอ้มูลเชิงสัญญะ 
 
การน าเสนอภาพยนตร์ฮอลลีวดู  

สัญญะ (Sign) ความหมายโดยอรรถ 
(denotative meaning) 

ความหมายโดยนยั 
(connotative meaning) 
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 การเช่ือมโยงขอ้มูลและการสรุปวิเคราะห์ คือ เป็นการน าเอาขอ้มูลพื้นฐานจากขั้นตอน
การพื้นฐานเตรียมขอ้มูล และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหา ท าการเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั เพื่อ
พิจารณาหาความหมายเชิงสัญญะและภาพการน าเสนอก็อตซิล่าท่ีถูกสร้างไวใ้นภาพยนตร์ฮอลลีวดู 
และน ามาคดัแยกเป็นแต่ละประเด็นท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกนั แล้วจึงท าการสรุปผลการศึกษา
เพื่อใหพ้ร้อมส าหรับการน าเสนอขอ้มูลต่อไป 
 
3.3 การน าเสนอข้อมูล 
 หลงัจากผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้จะน าเสนอผลการวิเคราะห์การน าเสนอภาพก็อตซิล่า
ในภาพยนตร์ฮอลลีวดู โดยเร่ิมจากการแบ่งเคร่ืองมือการวิจยัเป็น 2 ขอ้ คือ 
 1) การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษา หวัขอ้ ดงัน้ี  

1 วเิคราะห์โครงเร่ือง (Plot)  
2 วเิคราะห์แก่นความคิด (Theme)  
3 วเิคราะห์ตวัละคร (Character)  
4 วเิคราะห์ฉาก (Setting)  
5 วเิคราะห์มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of view)  

 2) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวเิคราะห์แนวคิดสัญญะ 
  1   ตารางเก็บขอ้มูลเชิงสัญญะ 
 โดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ในบทท่ี 2 มาเป็นกรอบในการศึกษางานวจิยั และรายงาน

ผลดว้ยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Desciptive Analysis) ในเชิงอตัวิสัยของผูว้ิจยั ร่วมดว้ยการน า
ประเด็นของภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีน าเสนอภาพก็อตซิล่าในมุมมองของอเมริกา โดยใชแ้นวคิดการ
เล่าเร่ืองของภาพยนตร์ และเทคนิคทางภาพยนตร์กบัการส่ือความหมายโดยนัยท่ีสามารถส่ือถึง
ความหมายบางอยา่งท่ีอเมริกาตอ้งการส่ือสารทั้งทางอวจันภาษาและวจันภาษาในภาพยนตร์ซ่ึงแบ่ง
ได ้ดงัน้ี 
 ผูว้จิยัสรุปภาพรวมของการวิเคราะห์ทั้งของทั้ง  2 ส่วน โดยการอภิปรายผลการน าเสนอ
ภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูด และใช้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตวัละครก็อตซิล่า
ของภาพยนตร์จากบทท่ี 4 มาอภิปราย เพื่อตีความทั้งท่ีเป็นความหมายโดยตรง และความหมายโดน
นยัท่ีมีส่วนเก่ียวกบัขอ้งบางอยา่งท่ีอเมริกาตอ้งการจะส่ือสารให้กบัผูช้มทัว่โลกไดรั้บรู้ในปัจจุบนั 
พร้อมทั้งอธิบายถึงวตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อเป็นประโยชน์กบัผูรั้บสารต่อไป 
 



 
 

บทที ่4 
การวเิคราะห์การน าเสนอภาพตวัแทนกอ็ตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลวีูด 

 
 การวจิยัเร่ือง “การน าเสนอภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวดู” เป็นงานวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมุ่งสนใจวิเคราะห์ ตวับท (ก็อตซิล่า) ในการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Textual Analysis) การน าเสนอภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั้น โดยการวิเคราะห์
โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ เทคนิคทางภาพยนตร์กบัส่ือความหมาย เพื่อวิเคราะห์ถึง การ
น าเสนอภาพของก็อตซิล่า โดยแบ่งขอ้มูลการวจิยัออกเป็น  2 ส่วน ดงัน้ี 

 4.1 การวเิคราะห์การเล่าเร่ืองภาพยนตร์ 
 4.2 เก็บรวบรวมสัญญะทางภาพยนตร์ 
 

4.1 การวเิคราะห์การเล่าเร่ืองภาพยนตร์ 
 ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์โดยแบ่งโครงสร้างเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วนยอ่ย ในการวเิคราะห์

เพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ใจถึงความหมายของการน าเสนอภาพก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวดู ดงัน้ี 
 4.1.1 พล็อตเร่ืองก็อตซิล่าและโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
 

 
 
ภาพที ่4.1  โปสเตอร์ภาพยนตร์ก็อตซิล่า ปี 2014 
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 1) วเิคราะห์โครงเร่ือง (Plot)  
 ในภาพยนตร์เป็นการเล่าเร่ืองแบบเรียงล าดบัช่วงเวลาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนบอกเหตุ 

และผลของเร่ืองราวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในอดีตจวบจนถึงปัจจุบนั โดยภาพยนตร์เปิดเร่ืองวา่ ภายหลงั
จากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ท่ีฮิโรชิม่า และนางาซากิ เม่ือปี ค.ศ. 1945 ก็ไดมี้การทดลองและใชร้ะเบิด
นิวเคลียร์ของชาติมหาอ านาจต่อไปเร่ือย ๆ ซ่ึงในปี ค.ศ. 1954 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดรั้บรายงานถึง
ส่ิงมีชีวิตขนาดใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ใตท้้องมหาสมุทร จึงตดัสินใจท าลายมนัด้วยระเบิดนิวเคลียร์แต่
ปกปิดข่าวของมนั ให้กลายเป็นเพียงแค่วา่เป็นการทดลองระเบิด ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 ท่ีญ่ีปุ่น ดร.
โจ โบรด้ี ไดใ้ชชี้วติครอบครัวอยูท่ี่นัน่ โจ และแซนดร้า ภรรยา เป็นนกัวทิยาศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ฟิสิกส์นิวเคลียร์(คนอเมริกา)  

 และวนัหน่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือสารกมัมนัตภาพรังสีในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ร่ัวไหลจากเหตุแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ โจเซฟตอ้งสูญเสียภรรยาไปในเหตุคราวนั้น ซ่ึงเขาเช่ือวา่ มนั
ไม่ใช่แผ่นดินไหวธรรมดา แต่มีอะไรบางอย่างเคล่ือนไหวอยู่ใตดิ้นโดยใช้การส่งเสียงแบบเอคโค่
โลเคชัน่ และในปีเดียวกนั ดร.เซริซาว่า นกัวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการนิวเคลียร์ลบัของญ่ีปุ่น 
ไดรั้บรายงานเร่ืองการขุดพบฟอสซิลของส่ิงมีชีวิตโบราณขนาดใหญ่ในฟิลิปปินส์ เม่ือเขาได้ไป
ส ารวจก็พบสารกมัมนัตภาพรังสีจ านวนมากเช่นเดียวกบัท่ีพบในญ่ีปุ่น 

 และในเวลาต่อมา 15 ปีผ่านไป ฟอร์ด นาวิกโยธินสหรัฐ ลูกชายเพียงคนเดียวของ 
โจเซฟ ท่ีรอดชีวิตมาจากเหตุคราวนั้น ไดรั้บโทรศพัทแ์จง้วา่ โจเซฟ ถูกจบัท่ีญ่ีปุ่นเน่ืองจากพยายาม
บุกเขา้ไปในพื้นท่ี ๆ เกิดเหตุ ซ่ึงปัจจุบนัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดปิ้ดเป็นเมืองร้างไว ้15 ปีท่ีผา่นมาโจเซฟ
ยงัคงหมกมุ่นและค้นควา้เก่ียวกับเหตุการณ์คร้ังนั้ นราวกับเป็นคนสติเสีย ในท่ีสุดทั้ งโจเซฟ
และฟอร์ดก็ไดพ้บกบัความจริง เม่ือไดเ้ขา้ไปในโครงการลบัของรัฐบาล ท่ีพยายามปลุกไข่ของ มิว
โต สัตวป์ระหลาดยกัษย์คุก่อนประวติัศาสตร์ท่ีกินพลงังานนิวเคลียร์เป็นอาหาร เม่ือมิวโตฟักเป็นตวั 
โจเซฟไดเ้สียชีวิตลง แต่มิโตนั้นไม่ไดมี้เพียงตวัเดียว แต่ยงัมีอีกตวัหน่ึงท่ีเป็นตวัเมีย และทั้งคู่ก็ส่ง
เสียงร้องหากนัเพื่อสืบพนัธ์ุ โดยมี โกจิร่า หรือ ก็อตซิล่า สัตวป์ระหลาดยกัษต์วัเดียวกนักบัท่ีรัฐบาล
สหรัฐไดย้งิระเบิดนิวเคลียร์ใส่เม่ือปี ค.ศ. 1954 ดร.เซริซาวา่ เช่ือวา่มนัออกตามหาและล่ามิวโตทั้งคู่ 
เพื่อควบคุมสมดุลของธรรมชาติ และเป็นท่ีมาของการปรากฏตวัของก็อตซิล่าเพื่อจะจดัการและ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นภาพยนตร์ 

 2) วเิคราะห์แก่นความคิด (Theme) 
  ภาพยนตร์เร่ืองก็อตซิล่า มีแก่นความคิดหลกัเก่ียวกบัแง่มุมเชิงประวติัศาสตร์ท่ีกล่าวถึง

อดีตและการปรากฏของตวัละครส าคญัน้ี เพราะเม่ือโลกเกิดปัญหาข้ึนเม่ือใด ก็จะเกิดการปรากฏตวั
ของก็อตซิล่าข้ึน ท าให้ผูรั้บชมเม่ือไดช้มภาพยนตร์ในอดีตนั้นตั้งค  าถามในจิตใจวา่ “ก็อตซิล่าคือผู ้



42 

พิทกัษห์รือมหนัตภยัลา้งโลก” กนัแน่ แต่ในภาพยนตร์ก็อตซิล่า ปี 2014 น้ี ถูกวางบทน าเสนอภาพ
ให้เป็นสัตวป์ระหลาดผูพ้ิทกัษท่ี์คอยรักษาสมดุลของธรรมชาติ และแน่นอนวา่หมายถึงตอ้งปกป้อง
โลกจากบรรดาสัตวป์ระหลาดต่างๆท่ีจะมาท าลายสมดุลของโลกใบน้ี ซ่ึงถา้ผูรั้บชมไดช้มภาพยนตร์
แลว้นั้นจะเกิดการลบภาพการน าเสนอภาพของ ก็อตซิล่าในอดีตข้ึน ซ่ึงหลากหลายผูช้มนั้นเกิดการ
จดจ าวา่ก็อตซิล่าในอดีตนั้นคือผูท้  าลายลา้ง ฝ่ายอธรรม แต่ทวา่ แก่นความคิดในเร่ืองน้ีจะถูกการวาง
บทและการปรากฏตวัข้ึนให้เป็นพระเอก ท าให้ผูรั้บชมคลอ้ยตาม รู้สึกสนุก อินไปกบัตวัละครก็อต
ซิล่าผูซ่ึ้งปกปักรักษาโลกเอาไว ้
 

 
 

ภาพที ่4.2  ภาพนาฬิกาท่ีพบในซากเมืองฮิโรชิมา เขม็นาฬิกาหยดุไวท่ี้ 8.15 น. บอกเวลาท่ีระเบิด
นิวเคลียร์ลูกแรกไดท้  าลายลา้งความรุ่งโรจน์ของจกัรวรรดิญ่ีปุ่นลงในทนัที 

 
 นอกจากน้ียงัมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ เก่ียวกบัสงครามนิวเคลียร์ในอดีตระหวา่งญ่ีปุ่น

กบัอเมริกา ในภาพยนตร์อาจพูดวา่ไดเ้ป็นการไถ่บาปของอเมริกาก็วา่ไดท่ี้มีต่อญ่ีปุ่นในเร่ืองระเบิด
นิวเคลียร์ เพราะในภาพยนตร์มีฉากท่ีตวัละครด็อกเตอร์เซริซาว่า (นกัแสดงชาวญ่ีปุ่น) ยื่นนาฬิกา
ให้กบัผูพ้นั (นกัแสดงชาวอเมริกา) ท่ีคิดจะยิงนิวเคลียร์เพื่อหยุดย ั้งสัตวป์ระหลาดทั้งสามตวั (ก็อตซิ
ล่า/มิวโตตวัผู/้มิวโตตวัเมีย) โดยไม่สนใจผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มใด ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงฉากน้ีเรียก
ไดว้า่ เป็นเหมือนการเตือนในอเมริกาชนนั้นไดรู้้วา่ ส่ิงท่ีญ่ีปุ่นตอ้งพบกบัความพงัพินาศนั้น หรือส่ิง
ท่ีท าให้โลกไม่สงบสุขนั้น เกิดข้ึนจากส่ิงท่ีเรียกวา่ ระเบิดนิวเคลียร์นัน่เอง และภาพยนตร์ยงัท าการ
เสียดสีมนุษยต่์อวา่ มนุษยต์วักระจิดริดน้ีเป็นผูส้ร้างมหนัตภยัน้ีข้ึนมา พร้อม ๆ กบั ต่อวา่มนุษยท่ี์โง่
เขลาท่ีสร้างสงครามข้ึนมาฆ่าฟันกนัเองไม่พอยงัตอ้งสร้างมหาภยัอาวุธน้ีข้ึนมาเพื่อฆ่ากนัเองอีก 
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แถมยงัใช้มันเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยไม่สนใจผลกระทบใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนทั้ งส้ิน และ
ภาพยนตร์ไดน้ าเสนอแง่มุมทั้งการกระท าและค าพูดตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง 

 3) วเิคราะห์ตวัละคร (Character)   
 ท่ีส าคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินเร่ืองของภาพยนตร์ ก็อตซิล่า 2014 

ประกอบดว้ย 
3.1) ก็อตซิล่า  

 

  
 

ภาพที ่4.3 : ภาพการปรากฏตวัของก็อตซิล่าในภาพยนตร์ 
 
คือตวัละครท่ีต่ืนข้ึนมาเพื่อปรับสมดุลธรรมชาติของโลก เพราะเม่ือโลกเกิดความไม่สงบ

สุขก็เกิดการปรากฏตวัข้ึนของก็อตซิล่า แต่นบัวา่ภาคน้ีคือฉบบัใหม่ซ่ึงนบัเป็นอีกจกัรวาลหน่ึงของ
โลกก็อตซิล่าเลยก็วา่ได ้และดว้ยความเคารพก็อตซิล่าของญ่ีปุ่น การน าเสนอรูปลกัษณ์ของก็อตซิล่า 
2014 จึงคงลกัษณะแบบก็อตซิล่าญ่ีปุ่นไว ้ไดแ้ก่ ตวัใหญ่ (อว้น) ในส่วนของหนา้ตาก็ยงัคงรูปลกัษณ์
แบบหมีแต่ปรับใหมี้โครงส่วนหวัและล าคอแบบนกอินทรียแ์ละตอ้งเป็นมิตรกบัอเมริกาแน่ ๆ ซ่ึงถา้
สังเกตก็อตซิล่าภาคน้ีจะคลา้ย ๆ วา่จะมีเหงือกไวห้ายใจใตน้ ้าดว้ย รวมทั้งมีครีบหลงั (ชาร์ตพลงั) 
และพน่ล าแสงปรมาณูได ้ซ่ึงในภาคน้ีล าแสงถูกออกแบบมาใหส้มจริงโดยเป็นคล่ืนพลงังาน
ปรมาณูภายในตวัของก็อตซิล่าเอง ซ่ึงตอ้งชาร์ตและใชพ้ลงังานอยา่งมากในการปล่อยแต่ละคร้ัง 
ดงันั้นล าแสงจึงไม่ถูกใชพ้ร ่ าเพร่ือแต่จะใชใ้นคราวจวนตวัแลว้เท่านั้น แต่ก็อตซิล่าภายในภาพยนตร์
เร่ืองน้ีอาจเรียกไดว้า่ถูกยกใหเ้ป็นภาพตวัแทนการท าลายพลงัธรรมชาติ หรือเม่ือมนุษยท์  าลาย
ธรรมชาติจนกระทั้งธรรมชาติลงโทษมนุษย ์โดยให้เห็นถึงผลร้ายของการท าธรรมชาติท่ีมนุษยไ์ด้
แต่ยนืมองดูเฉย ๆ ไม่สามารถควบคุมหรือท าอะไรไดเ้ลย 
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ภาพที ่4.4  ส่วนสูงของก็อตซิล่า ปี 2014 ล าตวัสูงสุดประมาณ 120 – 150 เมตร ถา้เปรียบกบัภาพ
ก็อตซิล่าในอดีตของเก่าเกลายเป็น “ตวัลูก” ยิง่ถา้เปรียบเทียบกบั Gundam หรือ Ultraman  ท าให้
เห็นถึงความแตกต่าง 
 
 การกลบัมาของก็อตซิล่าหนา้เกล็ดตวัน้ีทุกคร้ังท่ีปรากฏตวัข้ึนในเร่ืองท าให้ผูรั้บชมขน
ลุก เกรงกลวัต่อความสูงใหญ่ของก็อตซิล่า คิดถึงอดีตการเกิดเหตุการณ์อนัเลวร้ายในอดีตซ่ึงไม่
สามารถลบเลือนออกจากความทรงจ าของผูช้มทั้งหลายได ้แต่ในภาพยนตร์ภาคน้ีก็อตซิล่าไดถู้ก
วางตวัของมนัในฐานะของเทพผูพ้ิทกัษก์็จริง แต่ส าหรับมนุษยแ์ลว้การปรากฏตวัข้ึนมาถือเป็นความ
ต่ืนตกใจมาก และแน่นอนกลไกการป้องกนัตวัเองของมนุษยก์็เกิดข้ึน คือ ระเบิดนิวเคลียร์นัน่เอง 
และแมว้จ่ะระดมยงิมนัอยา่งบา้คลัง่ แต่ในภาพยนตร์ไม่มีอะไรสามารถท าลายลา้งก็อตซิล่าหรือสัตว์
ประหลาดตวัอ่ืนๆไดเ้ลย  

 ในภาพยนตร์ก็อตซิล่าภาคน้ี บทบาทและเร่ืองราวในภาพยนตร์ถูกน าเสนอให้ผ่าน
มุมมองจากมนุษยเ์ป็นหลกั ซ่ึงในขณะท่ีก็อตซิล่าค่อยๆถูกน าเสนอออกมาทีละนิด โดยแสดงถึง
ความรู้สึกท่ี “ลึกลบั” และ“ยิ่งใหญ่” เกินกว่าท่ีมนุษยจ์ะควบคุมได ้ถึงมนุษยจ์ะมีเทคโนโลยีหรือ
อาวุธร้ายแรงสักเพียงใด (นิวเคลียร์) อาวุธเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่ “อาหาร” ของสัตวป์ระหลาดใน
เร่ืองอยา่งมิวโตเ้ท่านั้น (มิวโตกินระเบิดนิวเคลียร์เป็นอาหารรวมทั้งท าลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไดท้ั้งหมด ดว้ยคล่ืน EMP) 

 ส าหรับผูส้ร้างเหล่าสัตวป์ระหลาดในภาคน้ี ก็ไม่ต่างอะไรกบัการน าเสนอภาพสะทอ้น
ของผลท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าต่อธรรมชาติ เป็น reaction ของธรรมชาติท่ีเตือนสติให้มนุษยไ์ดท้บทวน
ภาวะการด ารงอยูข่องตวัเองกบัธรรมชาติกนัอีกคร้ัง 
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  3.2) มิวโต 
 

 
 
ภาพที ่4.5  ภาพการปรากฏตวัของมิวโตในภาพยนตร์ 
 

 คือตวัละครท่ีเหมือนสะทอ้นว่า มนุษยทุ์กคนคิดว่า ตวัเองสามารถควบคุมทุกอยา่งบน
โลกใบน้ีได ้และมนุษยคิ์ดมาตลอดวา่ตวัเองเป็นพระเจา้ แต่พวกเขาไม่สามารถควบคุมอสูรกายอยา่ง 
มิวโต ได ้ซ่ึง มิวโตเป็นปรสิตดึกด าบรรพท่ี์ด ารงชีวิตร่วมสมยักบัก็อตซิล่ามาแต่โบราณ และมิวโตท่ี
ปรากฏในภาพยนตร์มีดว้ยกนั 2 ตวั ตวัแรกเป็นตวัผู ้สามารถบินได ้ส่วนอีกตวัปรากฏตอนหลงัเป็น
ตวัเมียท่ีมีขนาดใหญ่กว่าแต่ไม่สามารถบินได้ มีลกัษณะคล้ายแมลงสาปมี 8 ขา  (ผูส้ร้างได้แรง
บันดาลใจในการออกแบบมาจาก starship trooper และ aliens) ความสามารถพิเศษของมันก็
คือ  “Echolocation” (แบบค้างคาว)  เพื่ อใช้ตามหาอีกตัวมาสืบพัน ธ์ุ  และ  “Electromagnetic 
Pulse” (EMP) หรือคล่ืนช๊อตจากขาหน้าท่ีสามารถท าลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไดทุ้กชนิด ซ่ึงใน
ภพยนตร์จะสังเกตได้ว่าสัตว์ประหลาดไม่ได้ปรากฏตวัออกมาพร ่ าเพอ้ แต่ต่างมีเหตุผลในการ
ออกมาบนโลกมนุษยท์ั้งมิวโตและก็อตซิล่า ถา้ยอ้นไปถึงจุดก าเนิดของพวกมนั ทั้งก็อตซิล่าและมิว
โตลว้นถูกกระตุน้จากมนุษยใ์ห้ตอ้ง “ต่ืน” ขั้นมาบนโลกอีกคร้ัง กระทัง่ออกมาแลว้พวกมนัก็เพียง
ท าตามสัญชาติญาณเดิมของพวกมนัเท่านั้น ซ่ึงในกรณีของมิวโตคือ “การสืบพนัธ์ุ”  
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 เน่ืองจากมิวโตในภาพยนตร์ถูกออกแบบให้มีเน้ือหาในตวัเองและส่ือสารนั้นออกมา
ผา่นการกระท าทั้งหมด ดงันั้นในภาพยนตร์เราจึงไม่เห็นภาพสัตวป์ระหลาดออกมาท าลายลา้งเมือง
แบบหนงัยุคก่อนๆ (มีเพียงผลพวงความเสียหายจากการออกมาของพวกมนั) และออกมาปรากฏตวั
ลว้นมีเหตุผลเฉพาะเท่านั้น 

3.3) ด็อกเตอร์ อิชิโร่ เซริซาวา่ 
 

 
 

ภาพที ่4.6  ภาพด็อกเตอร์เซริซาวา่ในภาพยนตร์ขณะคน้พบไข่ปรสิตในซากฟลอซิลท่ีประเทศฟิ
ลิปินส์ ในปี 1999 
 

 รับบทเป็นนกัแสดงสัญชาติญ่ีปุ่นไดรั้บบาทเป็นผูน้กัวิทยาศาสตร์เชียวชาญซากฟลอซิ
ลของรัฐ สังกดัโมนาร์ซ (MONARCH) ซ่ึงในภาพยนตร์มีทีมกู้ภยัและด็อกเตอร์เซริซาว่าเป็นผู ้
คน้พบซากฟลอซิล ท่ีประเทศฟิลิปินส์ ปี 1999  โดยมีสปอร์ของปรสิตเป็นไข่ทั้งหมด 2 ใบ เกาะอยู่
ท่ีซากฟลอซิลของก็อตซิล่า และไข่อีกใบไดแ้ตกออกไปแลว้ ซ่ึงด็อกเตอร์ยงัมีอ านาจสูงสุดในดูแล
ไข่ปรสิตน้ีท่ีเมือง จนัจิรา (Janjira) ประเทศญ่ีปุ่น โดยหล่อเล้ียงดว้ยกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อท าการ
ควบคุมไข่ปรสิตน้ีโดยท่ีไม่คาดคิดวา่จะเกิดปรากฏการณ์อนัเลวร้ายข้ึน 
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ภาพที ่4.7  ภาพด็อกเตอร์เซริซาร่าในภาพยนตร์ ก าลงัพูดวา่ “ปล่อยใหม้นัสู้กนัเอง” 
 

 ด็อกเตอร์เซริซาว่าผูท่ี้สูญเสียบิดาไปจากเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์และเคา้ยงัเป็นภาพ
ตวัแทนของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีความทรงจ าอนัเลวร้ายในอดีตเก่ียวกบัสงครามระเบิดนิวเคลียร์ใน ปี 1945 
ท่ีอเมริกาส่งระเบิดนิวเคลียร์ไปท่ีเมืองฮิโรชิม่า ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ท าใหก่้อก าเนิดก็อตซิล่าตวัแรกของ
โลกข้ึนในเวลาต่อมา และในภาพยนตร์ยงัเนน้ย  ้าของการปรากฏตวัของก็อตซิล่าในรูปแบบของภยั
ธรรมชาติท่ีมนุษยไ์ม่สามารถควบคุมได ้ดงัเช่นในภาพยนตร์ท่ีด็อกเตอร์เซริซาร่ากล่าววา่ “ปล่อยให้
มนัสู้กนัเอง” คือในระหวา่งท่ีมูโตทั้งสองปรากฏตวัข้ึนเพื่อสร้างเผา่พนัธ์ุและก็อตซิล่าปรากฏตวัข้ึน
เพื่อปรับสมดุลของธรรมชาติ 

3.4) ด็อกเตอร์ โจเซฟ โบรด้ี 
 

 
 
 

ภาพที ่4.8  ภาพด็อกเตอร์โจเซฟในภาพยนตร์ขณะก าลงัปฏิบติังานท่ีโรงงานนิวเคลียร์ท่ีเมืองจนัจิรา 
ในปี 1999 
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 รับบทเป็นนกัแสดงสัญชาติอเมริกาเป็นนกัวิทยาศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนิวเคลียร์ 
แห่งเมือง จันจิรา (Janjira) ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงได้ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนเม่ือวานใน
ฟิลิปปินส์ ปี 1999 และแรงสั่นสะเทือนนั้นมุ่งหนา้มาท่ีโรงงานของตนเองแลว้ท่ีเมืองจนัจิรา โดยโจ
เซฟพยายามเตือนเพื่อนร่วมงานและทีมของตนให้ตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนน้ีโดยละเอียด มิ
เช่นนั้นเขาจะสั่งปิดเคร่ืองปฎิกรณ์ทุกเคร่ืองท่ีอยูเ่มืองจนัจิรา แต่ทุกคนกลบัคิดวา่โจเซฟต่ืนตูมหรือ
วิตกกงัวลไปเองกบัเหตุการณ์น้ี อาจมองไดว้า่เป็นภาพแทนของชาวอเมริกาท่ีตอ้งการเตือนในผูช้ม
ไดรั้บรู้วา่ก าลงัจะมีภยัพิบติัเกิดข้ึนกบัมนุษยโ์ดยท่ีเรายงัไม่ทนัไดต้ั้งตวัดว้ยซ ้ า 

 

 
 

ภาพที ่4.9  ภาพด็อกเตอร์โจเซฟในภาพยนตร์ ก าลงัพูดวา่ “โลกก าลงัจะกลบัไปสู่ยคุหิน” 
 
 ด็อกเตอร์โจเซฟยงัเป็นผูสู้ญเสียภรรยาเพราะสารกมัมนัตรังสีของโศกนาฏกรรมระเบิด

นิวเคลียร์ และเคา้ยงัเป็นผูค้น้พบกบัแรงเหวี่ยงของแม่เหล็กฟ้าท่ีสามารถส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุก
ชนิดในช่วงหลายๆไมค์ และแรงสั่นสะเทือนน้ียงัตรงกบัขอ้มูลในช่วง 15 ปีก่อนท่ีเจอเม่ือปี 1999 
ซ่ิงตรงกบัแรงสั่นสะเทือนในปัจจุบนั ซ่ึงแรงน้ีสามารถท าให้โลกกลบัไปสู่ยุคหินคือไม่มีไฟฟ้าใน
การด ารงชีวติ หรือ  เสมือนกบัส่ิงท่ีมนุษยพ์ยายามสร้างข้ึนมาใชน้ั้นจะถูกท าลายหายไปโดยท่ีมนุษย์
ไม่สามารถแมแ้ต่จะควบคุมและจดัการอะไรไดเ้ลย เพียงแค่มองเห็นถึงภยัพิบติัคร้ังน้ีปล่อยให้เป็น
เร่ืองของการปรับสมดุลธรรมชาติโดยก็อตซิล่าเท่านั้น 

 4) วเิคราะห์ฉาก (Setting)   
 ฉากในภาพยนตร์มีหลากหลายช่วงระยะเวลาท่ีส าคญั ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงมีเน้ือหาใจความท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปรากฏตวัของก็อตซิล่าข้ึน มีทั้งฉากการปรากฏตวัของก็อตซิล่าท่ีต่อสู้กบัมิวโต 
ฉากการด าเนินชีวติและความสัมพนัธ์ของตวัละครแต่ละตวัภายในเร่ือง ในขณะท่ีบางฉากมีลกัษณะ
ของการกล่าวถึงแง่มุมในอดีตถึงสงครามระหวา่งญ่ีปุ่นกบัอเมริกา (ระเบิดนิวเคลียร์) ดงัเช่น 
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4.1) ฉากท่ีก็อตซิล่าปรากฏตวั 

 
 

ภาพที ่4.10   ภาพก่อนการปรากฏตวัของก็อตซิล่าท่ีเกาะฮาวายนัน่เปรียบเสมือนภยัพิบติัท่ีเรียกวา่ 
“สึนามิ” 
 

 เป็นฉากท่ีก็อตซิล่าปรากฏตวัพร้อมปรากฏการณ์ธรรมชาติคือ เหตุการณ์สึนามิ ท่ีผูช้ม
ภาพยนตร์นั้นรับรู้จากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีคร่าชีวิตผูค้นไปเป็นจ านวนมากกบัภยั
พิบติัน้ี ทุกคนลว้นวิง่หนีเขา้ฝ่ัง ข้ึนตึกสูง และมนุษยไ์ม่สามารถแมแ้ต่ควบคุมสถานการณ์อนัเลวร้าย
น้ีไปได ้ดว้ยภาพและเสียงอนัสมจริงในภาพยนตร์ท าให้สะทอ้นถึงเหตุการณ์อนัเลวร้ายท าให้ผูรั้บ
ชมนั้นหวาดกลวั และต่ืนตระหนกกบัการปรากฏตวัของก็อตซิล่าในคร้ังน้ีว่าจะมาท าลายลา้งโลก
หรือมาเพื่ออะไรบางอยา่งกนัแน่  

 

 
ภาพที ่4.11  ภาพการปรากฏตวัของก็อตซิล่าอนัน่าเกรงขามในมุมมองของมนุษย ์
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  ในภาพยนตร์ฉากน้ีเป็นการปรากฏภาพก็อตซิล่าท่ีมีล าตวัตวัใหญ่กวา่ตึก ให้เห็นแค่ช่วง
ล าตวั กรงเล็บและหางของก็อตซิล่าเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยภาพท่ีเห็นเป็นมุมมองจากมนุษยซ่ึ์งตวั
เล็กกระจิดไดแ้ต่ยนืมองและหวาดกลวักรีดร้องพร้อมเสียงประกอบอนัต่ืนเตน้น่ากลวั และมนุษยไ์ม่
สามารถท าอะไรไดเ้ลยเม่ือก็อตซิล่าปรากฏตวัข้ึนเสมือนกบัวา่การเกิดภยัพิบติัข้ึนนั้นมนุษยก์ระท า
ไดเ้พียงแต่รอใหเ้กิดข้ึนและจบลงเท่านั้น 

 

 
 

ภาพที ่4.12   ภาพก่อนการปรากฏตวัของก็อตซิล่าตวัใหญ่ดุจภูเขาในมุมมองของมนุษย ์
 
 ในภาพยนตร์ฉากน้ีเป็นภาพก่อนท่ีก็อตซิล่าจะปรากฏตวัให้กบัสาธารณะชนไดเ้ห็นถึง
ความน่ากลวั ทรงพลงั ตวัใหญ่ดุจขุนเขา โดยภาพท่ีเห็นจะเป็นมุมมองของเด็กท่ีอยูใ่นรถโรงเรียน
บนสะพานแขวนท่ีเต็มไปดว้ยความวุ่นวาย ฝูงนกบินแตกต่ืนไปมา้สมือนเป็นรางบอกเหตุ ทุกคน
ต่างแยง่ชิงเพื่อความอยูร่อดของตนเอง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเอาตวัรอดหากเหตุการณ์อนัไม่คาดฝัน
ข้ึน อยา่งเช่น สงครามท่ีเกิดระหวา่งญ่ีปุ่นกบัอเมริกา และมุมมองของทหารท่ีอยูบ่นเรือรบอาวุธครบ
มือ เสมือนกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติจากคล่ืนยกัษท่ี์มาพร้อมกบัก็อตซิล่า แต่มนุษยไ์ม่สามารถต่อสู้
หรือท าอะไรไดเ้ลย 
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ภาพที ่4.13  ภาพก็อตซิล่าไม่ท าร้ายมนุษยพ์ร้อมกบัรับปืนและระเบิดแทนมนุษยอี์กดว้ย 
  
 ในภาพยนตร์ฉากน้ีเป็นเสมือนภาพสะทอ้นวา่การปรากฏตวัของก็อตซิล่าในคร้ังน้ีไม่ได้
เหมือนในคร้ังอดีตท่ีผ่านมา คือเม่ือก็อตซิล่าต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์ ก็อตซิล่ากลับเป็นฝ่าย
หยดุชะงกัไม่สู้แต่กลบัน่ิงเฉย ทั้ง ๆ ท่ีมนุษยพ์ร้อมเอาอาวธุทุกอยา่งนั้นเล็งไปท่ีก็อตซิล่าจนไม่สนวา่
อาวธุร้ายแรงพวกนั้นจะคร่าชีวติใครท่ีอยูบ่นสะพานแขวนหรือไม่ แต่ก็อตซิล่าก็ลุกข้ึนมาจากน ้าเพื่อ
รับกระสุนและรงระเบิดแทนเด็กๆท่ีอยูบ่นรถโรงเรียน ซ่ึงเป็นฉากท่ีท าให้มุมมองการน าเสนอภาพ
ของก็อตซิล่านั้นเร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตมากข้ึน 
 

 
 
ภาพที ่4.14  ภาพก็อตซิล่าท่ีก าลงัวา่ยน ้าพร้อมกบัเรือรบของมนุษย ์
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 ในภาพยนตร์ฉากน้ีสะทอ้นนัยยะให้เห็นว่าก็อตซิล่าแสดงความน่ิงเฉยต่อมวลมนุษย ์
และท าทีท่าคลา้ยวา่จะเป็นพวกเดียวกบัมนุษยเ์สียดว้ย จากการวา่ยน ้ าขา้มฝ่ังโดยมีเรือรบ เคร่ืองบิน
ติดอาวุธของมนุษย ์เพื่อไปต่อสู้กบัมิวโต ฉากน้ีไดท้  าการเปล่ียนแปลงภาพของก็อตซิล่าในอดีตซ่ึง
เป็นจอมท าลายลา้ง จอมโหดผูค้ร่าชีวติมนุษยไ์ปจนหมดส้ิน  

4.2) ฉากท่ีมิวโตปรากฏตวั 

 
 
ภาพที ่4.15  ภาพมิวโต (ตวัผู)้ ท่ีลากเรือรบใตน้ ้าข้ึนฝ่ังและก าลงักินหวัรบระเบิดนิวเคลียร์เป็นอาหาร  
 
 ในภาพยนตร์ฉากน้ีเป็นภาพท่ีมิวโตก าลงัเขมือบกลืนกินหวัรบระเบิดนิวเคลียร์ไดอ้ย่าง
ง่ายดาย และผูส้ร้างตอ้งการส่ือให้เห็นภาพเชิงนยัยะว่าพลงัของมนุษยน์ั้นช่างน้อยนิดเม่ืออยู่หน้า
พลงัธรรมชาติ แมเ้รือรบท่ีแข็งแรง สร้างจากแข็งหนา ติดอาวุธครบมือ มิวโตก็สามารถลากข้ึนมา
บนฝ่ังไดอ้ยา่งสบาย ๆ ซ่ึงมนุษยไ์ดแ้ต่ยนืถือปืนมองดว้ยความหวาดกลวัต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนตรงหนา้ มิว
โตก็เปรียบเสมือนกบัพลงัธรรมชาติท่ีเกิดจากน ้ามือของมนุษยน์ัน่เอง 
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ภาพที ่4.16  ภาพมิวโต (ตวัผู)้ ท่ีเปิดฉากการต่อสู้ดว้ยการปล่อยกระแสพลงั (EMP) หรือคล่ืนช๊อต
เพื่อท าใหร้ะยะโดยรอบไม่มีกระแสไฟฟ้า  

 
 ในภาพยนตร์ฉากน้ีเป็นฉากท่ีสะทอ้นการเปรียบเทียบระหวา่งการปรากฏตวัของก็อตซิ

ล่ากบัการปรากฏตวัของมิวโต (ตวัผู)้ ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั คือมิวโต (ตวัผู)้ ไดท้  าการ
ล่มเรือท่ีทหารสองคนไดท้ าการจุดระเบิดนิวเคลียร์บนเรือกลางแม่น ้าโดยคิดวา่พลงัของแรงระเบิดน้ี
จะสามารถฆ่าสัตวป์ระหลาดทั้งหมดได ้แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่อจากนั้นคือมิวโต (ตวัผู)้ ไดป้ล่อยกระแส
พลงั (EMP) หรือคล่ืนช้อตท าให้กระแสพลังงานในเวลานั้นดบัสนิท เคร่ืองยนต์ทุกชนิดไร้การ
ติดต่อ เคร่ืองบินร่วงลงทะเลคลา้ยวา่โลกมนุษยก์ าลงัจะพบกบัหายนะ  

 

 
 

ภาพที ่4.17  ภาพมิวโต (ตวัผู)้ ก าลงัป้อนระเบิดนิวเคลียร์ใหก้บัมิวโต ( ตวัเมีย )   
 
 ฉากน้ีถือว่าเป็นฉากส าคญัท่ีส่ือความหมายไดค่้อนขา้งเห็นภาพคือ มิวโต (ตวัผู)้ ยงัท า

การคาบระเบิดนิวเคลียร์บินไปหามิวโต (ตวัเมีย) เพื่อป้อนระเบิดนิวเคลียร์ใหก้บัมิวโต (ตวัเมีย) เป็น
ภาพสะทอ้นให้เห็นว่าอาวุธท่ีร้ายแรงท่ีสุดท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนมานั้นกลบักลายเป็นพียงแค่อาหาร
ของสัตวป์ระหลาดสองตวัน้ีเท่านั้น ฉากน้ีสามารถให้แง่คิด มุมมองกบัผูรั้บชมว่าไม่ใช่อาวุธท่ี
ร้ายแรงเท่านั้นจะสามารถจดัการกบัทุกอยา่งบนโลกใบน้ีได ้
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ภาพที ่4.18  ภาพมนุษยเ์ห็นการวางไข่ของมิวโตท่ีหวัรบนิวเคลียร์ 
  
 ในภาพยนตร์ฉากน้ีไดท้  าการแสดงถึงอาวธุอนัเลวร้ายท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนนั้นเป็นพียงแค่
อาหารอนัดีเยีย่มล่อเล้ียงชีวติของลูกมิวโต และถึงแมว้า่มนุษยจ์ะสร้างอาวธุใดท่ีเลวร้าย ครองโลก 
ท าลายร้างมากขนาดนั้นก็ส าหรับมิวโตนั้นก็กลายเป็นแค่เศษเส้ียวของการเจริญเติบโตเท่านั้น 
ผูส้ร้างตอ้งการส่ือความหมายใหผู้ช้มไดต้ระหนกัวา่อาวธุใดก็ไม่สามารถเอาชนะมิวโต (ภาพ
ตวัแทนของพลงัธรรมชาติจากน ้ามือมนุษย)์ ได ้

4.3) ฉากท่ีก็อตซิล่าปะทะกบัมิวโต 

 

  

 
 
ภาพที ่4.19  ภาพการต่อสู้ประจญับานระหวา่งก็อตซิล่า กบัมิวโต (ตวัผูแ้ละตวัเมีย)   
 



55 

 ฉากในภาพยนตร์การกฎตัวของก็อตซิล่าและมิวโตมักจะเป็นฉากท่ีเป็นช่วงเวลา
กลางคืน พบค ่า ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีให้ความหมายเชิงนยัยะวา่สัตวป์ระหลาดทั้งหลายเหล่าน้ีคือส่ิงไม่
ดี เป็นภยัต่อมนุษยชาติ ซ่ึงการเลือกช่วงเวลาในการปรากฏตวัของก็อตซิล่าและมิวโตนั้นเป็นความ
ตั้งใจของผูส้ร้าง ดว้ยความหมายท่ีว่าความมืดค ่าคือส่ิงน่ากลวั โหดร้าย ท าลายลา้ง ลึกลบั ฉะนั้น
ฉากประจญับานของเหล่าสัตวป์ระหลาดสามตวัน้ีจึงปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาพบค ่า เพื่อให้ส่ือ
ความหมายผา่นฉากและเสียงประกอบอนัต่ืนเตน้เร้าใจ หวาดผวา  
 

 
 
ภาพที ่4.20  ภาพก็อตซิล่าก าลงัถูกตึกถล่มใส่หลงัจากต่อสู้กบัมิวโต   
  
 ฉากน้ีใหอ้ารมณ์ความรู้สึกวา่ก็อตซิล่าเป็นผูช้นะในสงครามคร้ังน้ี แต่เม่ือการต่อสู้จบลง
ส่ิงท่ีมนุษยไ์ดเ้ป็นผูส้ร้างข้ึน คือ ตึกระฟ้านั้น ไดถ้ล่มใส่ก็อตซิล่าจนสลบไป ท าให้สะทอ้นมุมมอง
ถึงส่ิงปลูกสร้างในปัจจุบนัของมนุษย์ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาทุกพื้นท่ีบนโลกแต่คร้ันเกิดเหตุการณ์
เลวร้าย รวมไปถึงสงคราม (อาจหมายถึงภยัพิบติั) ตึกเหล่าน้ีก็ไม่อาจสามารถแมเ้ป็นท่ีพกัพิงหรือ
หลบภยัไดใ้นยามจ าเป็น เพราะฉะนั้นฉากน้ีเล็งให้เห็นไม่มีส่ิงปลูกสร้างใดท่ีจะแขง็แรงคงทนอยูไ่ด้
แมเ้กิดเหตุการณ์อนัไม่คาดฝันข้ึน  
 

  
 
ภาพที ่4.21  ภาพก็อตซิล่าก าลงัถูกตึกถล่มใส่หลงัจากต่อสู้กบัมิวโต   
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 ฉากน้ีภาพยนตร์ไดท้  าการเปล่ียน แสง สี เสียง ในการปรากฎตวัของก็อตซิล่าให้เป็น
โทนของความสวา่งไสว ปราศจากความน่ากลวั เป็นฉากท่ีก็อตซิล่าจะถูกเปิดเผยตวัต่อมวลมนุษย์
แบบใกลชิ้ด หลงัจากท่ีก็อตซิล่าไดต่ื้นข้ึนมาหลงัจากท่ีไดท้  าการต่อสู่กบัมิวโตนั้น ภาพน้ีแสดงให้
เห็นวา่ก็อตซิล่าไม่ไดห้มายจะมาครองเมือง ยดึโลก หรือจะมาอาศยัอยูท่ี่เมืองมนุษย ์แต่ผูส้ร้างไดใ้ห้
ความหมายใหม่ท่ีแตกต่างจากในอดีต คือ ก็อตซิล่าเป็นผูป้รับสมดุลใหก้บัธรรมชาติ ท าใหโ้ลกกลบั
สงบสุขอีกคร้ัง โดยท่ีมวลมนุษยไ์ม่ตอ้งแมแ้ต่คิดท าการส่ิงใดเลย 
 

 
 
ภาพที ่4.22  ภาพก็อตซิล่าท่ีมนุษยต่์างพากยัช่ืนชมและยกใหเ้ป็นพระเอกในการกอบกูโ้ลก  
 
 และฉากน้ีเป็นฉากจบก็อติล่าท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดคือการท่ีเม่ือก็อตซิล่าต่ืนข้ึนมา และ
มวลมนุษยทุ์กคนไดต่้างพากนัดีใจ ปรบมือใหก้บัก็อตซิล่าท่ีกอบกูโ้ลกเอาไว ้เพราะมนุษยทุ์กคนยก
ใหก้็อตซิล่าในภาคน้ีเป็นพระเอกของเร่ือง เสมือนวา่ผูส้ร้างยกใหก้็อตซิล่าเป็นพลงัธรรมชาติท่ีสร้าง
ความสมดุลของโลกโดยเปรียบเชิงนยัยะเสมือนการเตือนให้มนุษยน์ั้นให้กลบัไปดูแลโลกของอีก
คร้ังก่อนท่ีจะเกิดการกลบัมาของก็อตซิล่าอีกนัน่เอง 

4.4) ฉากท่ีมนุษยส์ะทอ้นถึงแง่มุมต่าง ๆ ในภาพยนตร์ 
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ภาพที ่4.23  ภาพหลงัเกิดสงครามหระวา่งก็อตซิล่ากบัมิวโต 
 
 ฉากน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ต่อสู้กันระหว่างมิวโตกับก็อตซิล่า 
เปรียบเสมือนมนุษย์ประสบภยัธรรมชาติ เช่น พายุใต้ฝุ่ น สึนามิ หรือแผ่นดินไหว ท าให้มวล
มนุษยชาติเกิดการสูญหาย สูญเสียท่ีพกั ครอบครัว ไร้การติดต่อส่ือสาร เกิดจรจล ผูค้นไร้ก าลงัใจใน
การด าเนินชีวิต ผูส้ร้างอยากจะสะทอ้นให้เห็นวา่เม่ือเกิดภยัธรรมชาติข้ึนมนุษยก์็ไม่สามารถแมจ้ะ
รักษาชีวติตวัเองและคนท่ีรักเอาไวไ้ด ้
 

 
 
ภาพที ่4.24   ภาพด็อกเตอร์เซริซาวา่ก าลงัยืน่นาฬิกาใหก้บัผูพ้นั 
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 ฉากน้ีในภาพยนตร์เป็นการส่ือนยัยะจากนาฬิกาในอดีตของคุณพ่อของด็อกเตอณ์เซริซา
วา่ เม่ือคร้ันเกิดเหตุการณ์สงครามระหวา่งญ่ีปุ่นกบัอเมริกา คร้ังนั้นระเบิดนิวเคลียร์ไดค้ร่าชีวิตชาว
ญ่ีปุ่นไปเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้มืองฮิโรชิม่ากลายเป็นทะเลเพลิง เป็นความทรงจ าอนัเลวร้ายของคน
ญ่ีปุ่น แต่ผูส้ร้างพยายามจะส่ือให้เห็นว่าแมจ้ะเกิดเหตุภยัพิบติั  จลาจล หรือจากส่ิงใดก็ตามท่ีเป็น
สาเหตุ อเมริกาก็จะใชอ้าวธุท่ีตนสร้างข้ึนทุกคร้ังในการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี และอา้งวา่เป็นการรักษา
ชีวิตของประชาชน แทจ้ริงแล้วเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าอเมริกาเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดใครก็ไม่
สามารถท่ีจะขดัขวางไดแ้มชี้วติขอผูค้นบริสุทธ์ิก็ตาม 
 

 
 
ภาพที ่4.25  ภาพด็อกเตอร์เซริซาวา่กบัผูพ้นัก าลงัยนืดูการปรากฏตวัของก็อตซิล่าและมิวโต 
 
 ฉากน้ีเป็นฉากท่ีเรียกไดว้า่เป็นจุด climax ของภาพยนตร์เลยก็วา่ได ้ซ่ึงในบทสนทนาน้ี
เป็นจุดพลิกแนวคิดของภาพยนตร์ ดงัท่ีด็อกเตอร์เซริซาวา่กล่าวกบัผูพ้นัไวใ้นภาพยนตร์ “ปล่อยให้
มนัสู้กนัเอง” เสมือนวา่ค าพูดเป็นค าตอบทั้งหมดของเร่ืองราวการปรากฏตวัของก็อตซิล่าในภาคน้ี 
ซ่ึงในภาพยนตร์เหล่าทหารและมวลมนุษยชาติต่างพาคิดวา่ก็อตซิล่าปรากฏตวัข้ึนเพื่อยึดครองโลก 
ท าลายโลก เหมือนในอดีตท่ีผา่นมา แต่ในคร้ังน้ีการปรากฎตวัของก็อตซิล่าไดเ้ปล่ียนแปลงไป และ
ยงัมีมิวโตท่ีปรากฏตวัข้ึนมาอีกดว้ย  

5) วเิคราะห์มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of view) การปรากฏตวัของก็อตซิล่าใน
ภาพยนตร์ 

5.1) บทสนทนาระหวา่งผูพ้นักบัด็อกเตอร์เซริซาวา่ตอนยืน่นาฬิกา 
ด็อกเตอร์เซริซาวา่ : ท่านนายพล 
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ผูพ้นั : วา่ไง ด็อกเตอร์ 
ด็อกเตอร์เซริซาวา่ : โกจิล่า อาจจะเป็นค าตอบ ผมเช่ือวา่มนัมาเพื่อจะสร้าง

สมดุล มนัเอาชนะพวกนั้นได ้
ผูพ้นั : แลว้ไง เราแค่ยนืรอดูงั้นรึ? ผมเสียใจดว้ยด็อกเตอร์ ผมยอมเส่ียงไม่ได ้

สั่งเตรียมหวัรบและส่งออกไปนอกชายฝ่ัง (ผูพ้นัสั่งทหารในทีม) ด็อก
เตอร์ผมรู้นะวา่คุณไม่เห็นดว้ย แต่เร่ืองส าคญัสุดของผมคือปกป้อง
ประชาชน 

ด็อกเตอร์เซริซาวา่ยืน่นาฬิกาใหผู้พ้นั 
ผูพ้นั : มนัหยดุเดินหรอ ? 
ด็อกเตอร์เซริซาวา่ : ใช่  8.15 น. ในตอนเชา้ วนัท่ี 16 สิงหาคม ปี 1945 
ผูพ้นั : ฮิโรชิม่า 
ด็อกเตอร์เซริซาวา่ : มนัเป็นของพอ่ผมเอง 

 บทสนทนาขา้งตน้ด็อกเตอร์เซริซาว่าแสดงให้เห็นว่าก็อตซิล่านั้นจะเป็นผูป้รับสมดุล
ให้กบัธรรมชาติ คือบ่งบอกวา่ก็อตซิล่าเป็นตวัแทนของความสมดุลของธรรมชาติ โดยมีนยัยะท่ีว่า
มนุษยท่ี์คิดวา่จดัการกบัทุกส่ิงบนโลกน่ีไดด้ว้ยอาวธุท่ีอนัตรายท่ีสุดในโลกเสมือนเหตุการณ์ในอดีต
ท่ีเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญ่ีปุ่น แทจ้ริงแลว้ไม่ไดเ้ป็นการแกปั้ญหาแต่ตอ้งการความเป็นผูน้ าและยึด
ครองอ านาจเท่านั้น ผูส้ร้างไดใ้ห้แง่คิดกบัผูช้มให้คิดต่อวา่นาฬิกาท่ีหยดุเดินของคุณพ่อด็อกเตอร์เซ
ริซาวา่ในเวลา 8.15 น. นั้น ไดส้ร้างความทรงจ าอนัเลวร้ายกบักบัชาวญ่ีปุ่นมากมายเพียงใด ถือเป็น
ฉากท่ีบ่งบอกไดถึ้งเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ท่ีใชเ้พียงแค่นาฬิกาท่ีหยุดเดินเป็นสัญญะในการเล่า
เร่ือง 

5.2) บทสนทนาระหวา่งผูพ้นักบัด็อกเตอร์เซริซาวา่ตอนยนืมองการปรากฏตวัของ

ก็อตซิล่าและมิวโต 

ผูพ้นั : เจา้นกัล่ายคุสร้างโลกของคุณน่ะด็อกเอตร์ คุณคิดวา่มนัมีโอกาสชนะ
ไหม ? 
ด็อกเตอร์เซริซาวา่ : ความยโสของมนุษยน์ั้นคิดไปเองวา่ควบคุมธรรมชาติได ้
แต่ไม่ใช่ในทางกลบักนั ปล่อยใหม้นัสู้กนัเอง 

 บทสนทนาขา้งตน้เกิดข้ึนหลงัจากการกฎตวัของก็อตซิล่าและมิวโตข้ึน ผูส้ร้างตอ้งการ
น าเสนอภาพของก็อตซิล่าวา่เป็นทั้งผูผ้ดุงธรรมและกอบกูโ้ลกโดยการยกให้เป็นตวัแทนปรับสมดุล
ธรรมชาติ แต่อีกนยัหน่ึงยงัสะทอ้นความคิดมนุษยล์งไปวา่ทุกส่ิงบนโลกนั้นมนุษยส์ามารถควบคุม
ไดด้ว้ยอาวุธท่ีร้ายแรงท่ีสุด โดยท่ีค าพูดของด็อกเตอร์เซริซาว่านั้นบอกว่า “ปล่อยให้มนัสู้กนัเอง” 
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เป็นเสมือนค าตอบปิดทา้ยวา่มนุษยต์วักระจิดริดไม่สามารถแมจ้ะคิดท าอะไรได ้ไดแ้ต่เพียงยืนมอง
และครอคอยให้สงครามน้ีสงบลง เปรียบเสมือนกบัเวลาเกิดภยัพิบติั เช่น น ้ าท่วม ไฟไหม ้ภูเขาไฟ
ระเบิด หรือสึนามิ มนุษยก์็ไม่อาจจะต่อสู้  และท าไดเ้พียงแค่รอคอยการสงบลงของภยัพิบติันั้นๆ  

 
4.2 เกบ็รวบรวมสัญญะทางภาพยนตร์ 
 

ตารางที ่4.1  แสดงการวเิคราะห์สัญญะของภาพยนตร์ 
 

สญัญะ (Sign) ความหมายโดยอรรถ 
(denotative meaning) 

ความหมายโดยนยั 
(connotative meaning) 

- การเกิดภยัพิบติัจากธรรมชาติ  
(สึนามิ, แผน่ดินไหว, ไฟฟ้าดบั) 
 

 

เกิดการปรากฏตวัของ 
กอ็ตซิล่า 

- การปรากฏตวัของก็อตซิล่า
เพ่ือรักษาสมดุลของธรรมชาติ 
 
- กอ็ตซิล่าคือผูค้วบคุม 
ธรรมชาติ 
 
- กอ็ตซิล่าคือพระเอกของ
ภาพยนตร์เร่ืองน้ี 

- นาฬิกาท่ีพบซากเมืองฮิโรชิมาท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
 

 

ดอ็กเตอร์เซริซาวา่ยื่น
นาฬิกา 
ใหก้บัผูพ้นั 

- การย  ้าเตือนใหอ้เมริกาชนนั้น
ใหต้ระหนกัถึงความพงัพินาศ
และหายนะของระเบิด
นิวเคลียร์ท่ีท าลายเมืองฮิโรชิ
มาท่ีประเทศญ่ีปุ่นลงใน
พริบตา 
- ระเบิดนิวเคลียร์ท าใหโ้ลกไม่
สงบสุข วุน่วาย 
- นาฬิกาท่ีเวลาหยดุนั้น
เปรียบเสมือนกบัส่ิงท่ีกระท า
ลงไปแลว้ และไม่สามารถ
แกไ้ขอะไรไดอี้ก 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

สญัญะ (Sign) ความหมายโดยอรรถ 
(denotative meaning) 

ความหมายโดยนยั 
(connotative meaning) 

- กอ็ตซิล่า 
 

 

สตัวป์ระหลาดสญัชาติ
ญ่ีปุ่นท่ีต่ืนจากการ
หลบัไหลแต่ตอ้งต่ืนข้ึนมา
จดัการกบัสตัวป์ระหลาด
อีก 
2 ตวั ท่ีก าเนิดข้ึน 

- การปรากฏตวัข้ึนของ 
กอ็ตซิล่าเป็นการควบคุมสมดุล
ธรรมชาติเอาไว ้
 
- ปรับเปล่ียนภาพของกอ็ตซิล่า
ในอดีตท่ีต่ืน 
ข้ึนมาเพ่ือท าลายลา้งโลก 

- มิวโต 
 

 
 
 

สตัวป์ระหลาดดึกด าบรรพ์
โบราณ มี 2 ตวั มีพลงัคล่ืน
ชอ้ต 
และมาเพ่ือสืบพนัธ์ุ 

- มิวโต คือ เปรียบไดก้บัพลงั
ธรรมชาติท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
เช่น โรงงานเคมี  
- มิวโตกินอาวธุเป็นอาหาร 
ท าลายไฟฟ้าได ้
เปรียยบเสมือน ส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนนั้นกลบักลายเป็นแค่
เส้ียวหน่ึงของโลกเม่ือเกิดภยั
พิบติั 

 ดอ็กเตอร์เซริซาวา่ 
 

 

นกัแสดงตวัแทนชาวญ่ีปุ่น 
ผูมี้ความรู้เก่ียวกบักอ็ตซิล่า 

- เป็นภาพตวัแทนชาวญ่ีปุ่นท่ีมี
ความหลงัฝังใจเก่ียวกบัระเบิด
นิวเคลียร์ท่ีพงัถล่มเมืองของ
เคา้และพ่อของดอ็กเตอร์ซ่ึง
เป็นเจา้ของนาฬิกาท่ีหยดุเดิน
ดว้ย 
- ปรับเปล่ียนภาพของกอ็ตซิล่า
ในอดีตใหเ้ป็นผูรั้กษาสมดุล
ของธรรมชาติ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

สญัญะ (Sign) ความหมายโดยอรรถ 
(denotative meaning) 

ความหมายโดยนยั 
(connotative meaning) 

- ดอ็กเตอร์โจเซฟ 
 

 

นกัแสดงตวัแทนชาว
อเมริกา ซ่ึงเป็นผูค้น้พบ
แรงสัน่สะเทือนแรก เมือปี 
1999  

- ภาพตวัแทนของมนุษยท่ี์
ก าลงัรับรู้ถึงภยัพิบติัและเราไม่
สามารถท าอะไรไดเ้ลย  
 
- ผูสู้ญเสียภรรยา และทุกส่ิงท่ี
เป็นท่ีรักจากเหตุการณ์ท่ีเคา้
คน้พบแรงสัน่สะเทือน 

ฉากท่ีก็อตซิล่าปรากฏตวั 
   - สึนามิ 

 

 
การปรากฏของกอ็ตซิล่าให้
มนุษยไ์ดเ้ห็นถึงขนาด
มหึมา 
และความน่ากลวั 

 
การปรากฏตวัของก็อตซิล่า
เปรียบเสมือนกบัเป็นคล่ืนสึนา
มิท่ีช าระลา้งส่ิงสกปรกบนโลก
น้ี 

ฉากท่ีมิวโตปรากฏตวั 
   - การวางไข่ท่ีหวัรบนิวเคลียร์ 

 

 
ไข่ของมิวโตจะอยูไ่ดด้ว้ย
พลงัของระเบิดนิวเคลียร์ 
เพราะอาหารของมิวโตนั้น
คือระเบิดท่ีอนัตรายท่ีสุด
ในโลก 

 
การปรากฏตวัของมิวโต
เปรียบเสมือนกบัพลงั
ธรรมชาติจากน ้ามือมนุษย ์
(ระเบิดนิวเคลียร์) 

ฉากท่ีก็อตซิล่าปะทะกบัมิวโต 
 - การปรากฏตวัของทั้งสามและเกิดการต่อสู ้
ชุลมุน  
 

 
  
 

 
เป็นการต่อสูร้ะหวา่งกอ็ตซิ
ล่า 
กบัมิวโตทั้งสองตวัท่ีไม่มีที
ท่า 
วา่จะสงบลงง่าย ๆ 

 
การต่อสูท่ี้เปรียบเสมือนภยั
พิบติัธรรมชาติท่ีก าลงัต่อสูก้นั 
โดยกอ็ตซิล่าผูเ้ป็นภาพตวัแทน
ของการปรับสมดุลธรรมชาติ
นั้น สามารถเอาชนะมิวโตท่ี
เป็นภาพตวัแทนของพลงั
ธรรมชาติท่ีเกิดจากน ้ามือ
มนุษยไ์ด ้
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

สญัญะ (Sign) ความหมายโดยอรรถ 
(denotative meaning) 

ความหมายโดยนยั 
(connotative meaning) 

ฉากท่ีมนุษยท์ะทอ้นแง่มุมต่าง ๆ  
   - หลงัเกิดสงครามระวา่งกอ็ตซิล่ากบัมิวโต 

 

 
ครอบครัวเกิดการสูญหาย 
ไร้การติดต่อส่ือสาร 

 
เปรียบเสมือนการเกิดภยัพิบติั
ในอดีตนั้นเกิดการสุญเสีย
บา้นเมืองย่อยยบั 

- บทสนทนาระหวา่งผูพ้นักบั 
ดอ็กเตอร์เซริซาวา่ 
 
ดอ็กเตอร์เซริซาวา่ยื่นนาฬิกาใหผู้พ้นั 
ผูพ้นั : มนัหยดุเดินหรอ ? 
ดอ็กเตอร์เซริซาวา่ : ใช่  8.15 น. ในตอนเชา้ 
วนัท่ี 16 สิงหาคม ปี 1945 
ผูพ้นั : ฮิโรชิม่า 
ดอ็กเตอร์เซริซาวา่ : มนัเป็นของพ่อผมเอง 

 
 
 
ดอ็กเตอร์เซริซาวา่ยื่น
นาฬิกาของพ่อใหก้บัผูพ้นั 
 
 

 
 
 
ดอ็กเตอร์เซริซาวา่จะส่ือวา่
ไม่ใช่เพราะระเบิดนิวเคลียร์
หรอ ท่ีท าใหเ้มืองฮิโรชิมานั้น
กลายเป็นทะเลเพลิง สร้าง
ความปวดร้าวใหก้บัชาวญ่ีปุ่น
จวบจนปัจจุบนัน้ี 

- บทสนทนาระหวา่งผูพ้นักบั 
ดอ็กเตอร์เซริซาวา่ 
 
ผูพ้นั : เจา้นกัล่ายคุสร้างโลกของคุณน่ะดอ็ก
เอตร์ คุณคิดวา่มนัมีโอกาสชนะไหม ? 
 
ดอ็กเตอร์เซริซาวา่ : ความยโสของมนุษยน์ั้นคิด
ไปเองวา่ควบคุมธรรมชาติได ้แต่ไม่ใช่ในทาง
กลบักนั ปล่อยใหม้นัสู้กนัเอง 

 
 
 
ดอ็กเตอร์เซริซาวา่เช่ือวา่ 
กอ็ตซิล่าเอาชนะมิวทั้งสอง
ตวัได ้แต่ผูพ้นัไม่เช่ือและ
พร้อมท าทุกวิถีทางเพ่ือ
ท าลายสตัวป์ระหลดทุกตวั
ท่ีก าเนิดข้ึน 

 
 
 
ดอ็กเตอร์เซริซาวา่จะส่ือวา่
กอ็ตซิล่าคือผูป้รับสมดุลทาง
ธรรมชาติ มนุษยน์ั้นไม่
สามารถแมแ้ต่ท าอะไรได ้หาก
เกิดภยัพิบติัหรือสงครามน้ี
เกิดข้ึน 
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ตารางที ่4.2  ผลวเิคราะห์รวมของภาพยนตร์โดยใชก้ารน าเสนอภาพก็อตซิล่าเป็นตวัละครหลกั 
 

 
 
รูปแบบเน้ือหาภาพยนตร์ฮออลีวดู 

มา
กที่

สุด
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การใชค้วามสะเทือนอารมณ์  
ใหแ้ง่คิดในภาพยนตร์ 

 
      

 
 สรุปภาพรวมการวิเคราะห์รูปแบบของภาพยนตร์ฮอลลวีูดทีม่ีการน าเสนอภาพกอ็ตซิล่า
ในปัจจุบัน 
 จาก ตางรางท่ี 4.1 แสดงการวิเคราะห์สัญญะของภาพยนตร์ พบว่าการปรากฏตวัของ
ก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั้นเป็นการปรากฏตวัเพื่อรักษาสมดุลและควบคุมธรรมชาติเอาไว ้
ซ่ึงในภาพยนตร์มีการเล่าเร่ืองท่ีผา่นแก่นความคิดของภาพยนตร์โดยใชเ้น้ือหาของประวติัศาสตร์เขา้
มาเก่ียวขอ้ง ท าใหส้ามารถเช่ือมโยงไปยงัการก าเนิดของก็อตซิล่า ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและอเมริกา
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ผ่านภาพสัญญะ ในตารางท่ี 4.2 นัน่คือ นาฬิกา ของคุณพ่อของด็อกเตอร์เซริซาว่าเป็นความหมาย
โดยนยัท่ีส่ือถึงระเบิดนิวเคลียร์ท่ีท าให้โลกไม่สงบสุข วุ่นวาย เกิดหายนะ และรวมไปถึงตวัละคร 
ในตารางท่ี 4.3 นั้น มีส่วนส าคญัในการส่ือความหมายน้ีให้ชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น มิวโต นั่นเป็นภาพ
ตวัแทนของพลงัธรรมชาติท่ีเกิดจากน ้ ามือมนุษย ์ส่ิงท่ีมนุษยน์ัน่สร้างข้ึนมานั้นไดท้  าลายธรรมชาติ
ไปโดยท่ีมนุษยไ์ม่รู้ตวั ในภาพยนตร์ยงัมีฉากท่ีเป็นการปรากฏตวัของก็อตซิล่านั้นมาพร้อมกับ
คล่ืนสึนามิ ในตารางท่ี 4.4 ท่ีสามารถช าระลา้งโลกใบน้ีให้สะอาดกลบัมาสมบูรณ์เหมือนเก่าได ้ท า
ให้ผูช้มนั้นปรับเปล่ียนแนวความคิดเก่ียวกบัการปรากฏตวัของก็อตซิล่า ท่ีในอดีตนั้นเป็นจอม
ท าลายลา้ง มาเพื่อยึดครองโลก แต่ในภาคน้ีเป็นการปรากฏตวัเพื่อปรับสมดุลบางอย่าง ดงัตารางท่ี 
4.5 ท่ี ภาพยนตร์พยายามจะส่ือสารในรูปแบบของบทสนทนา ดว้ยเน้ือหาบทสนทนาท่ีบ่งบอกวา่
การน าเสนอภาพของก็อตซิล่านั้นจะเปล่ียนแปลงไปตลอดกาล และก็อตซิล่าจะกลบัมาพร้อมกบั
การรักษาโลกใบน้ี  
 
 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะการวจิยั 

 
 การวิจยั  “การน าเสนอภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูด” โดยวิเคราะห์

เน้ือหา (Textual Analysis) ซ่ึงเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพโดยอาศยัการตีความจากภาพยนตร์กรณีศึกษา
เร่ือง Godzilla 2014 ประกอบกับ การอาศยักระบวนทศัน์หลกัในการวิจยั คือ แนวคิดสัญวิทยา 
(Semiology) โดยเลือกหวัขอ้ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ภาพเหมารวม (stereotype) 
โดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง (Cinematic Narration) และแนวคิดเก่ียวกบัการประกอบสร้าง
ความจริงทางสังคม ทั้งอวจันภาษาและวจันภาษาว่ามีการน าเสนออย่างไร รวมถึงสาเหตุท่ีน ามาสู่
ภาพตวัแทนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดสมยัใหม่ ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 
สามารถท่ีจะสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 ผลการวเิคราะห์คร้ังน้ีพบวา่ การสร้างภาพก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดสมยัใหม่นั้น
ยงัถูกประกอบสร้างอยูภ่ายในพื้นท่ีความคิด และมุมมองของผูส้ร้างภาพยนตร์ท่ีเป็นชาวอเมริกา ซ่ึง
ท าให้ไม่ว่าจะการสร้างภาพตวัแทน หรือบทบาทของก็อตซิล่าในภาพยนตร์นั้นมีตีความท่ีล้วน
แลว้แต่เป็นการตีความของอเมริกาเกิดข้ึน และสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย  

 ในภาพยนตร์เร่ืองราวของก็อตซิลล่าท่ีทุกคนรู้จกักนัดีและเป็นผูท่ี้มีชีวิตผา่นช่วงเวลา
หลายยุคหลายสมยั ผา่นการน าเสนอภาพตวัแทนในรูปแบบนยัยะต่าง ๆ มากมาย สะทอ้นภาพของ
โลกช่วงเวลานั้น ๆ อนัแสนวุน่วายน้ีไดอ้ยา่งน่าสนใจ น่าติดตามมากกวา่การเป็นเพียงแต่ภาพยนตร์
หลอกเด็กไปวนั ๆ แต่มนัคือภาพยนตร์ท่ีชวนให้มนุษยน์ั้นหันมองกลบัไปหาอดีตทั้งมวลและย  ้า
เตือนให้เห็นว่าก็อตซิล่ากลบัมาเพื่อปรับสมดุลอะไรบางอยา่งบนโลก ดงัเช่นในภาพยนตร์ “มิวโต้
เป็นภาพตวัแทนของพลงัธรรมชาติท่ีเกิดจากน ้ ามือของมนุษย”์ เช่น การตดัตน้ไม ้การสร้างโรงงาน
นิวเคลียร์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดการแปรปรวนของชั้นบรรยากาศโลก จึงท าให้ “ก็อตซิล่า
ท่ีเป็นภาพตวัแทนของพลงัธรรมชาติท่ีสร้างความสมดุล” ปรากฏตวัในลกัษณะของ สึนามึ พลงัของ
น ้าท่ีสามารถกวาดลา้งทุกส่ิงทุกอยา่งใหก้ลบัมาสะอาดเหมือนเดิม 
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 ดงันั้นไม่ว่ามนุษยจ์ะพยายามในการด้ืนรนมากแค่ไหนก็ไม่อาจเทียบเคียงพลังของ
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในตวัก็อตซิล่าและมิวโตไ้ด้ สุดทา้ยก็ท าได้แค่เพียง “Let Them Fight” ดงัท่ีด็อก
เตอร์เซริซาวา่กล่าวไว ้คือปล่อยให้ก๊อตซิลล่ากบัมิวโตต่้อสู้กนัตามสัญชาติญาณทางธรรมชาติ และ
คอยเฝ้าดู ยอมรับในความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจาก “ธรรมชาติ” นั้นไดลุ้กข้ึนมาท าหน้าท่ีปรับ
สมดุลดว้ยตวัเอง เพราะมนุษยน์ั้นไม่ไดเ้ป็น “เจา้โลก” แต่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของโลก จึงตอ้งเรียนรู้
ท่ีจะปรับตวัและคิดจะรบกวนธรรมชาติให้นอ้ยท่ีสุด มิฉะนั้นถา้หากถึงเวลาท่ีธรรมชาติตอ้งออกมา
จดัการกนัเองแลว้ มนุษยเ์ท่านั้นท่ีจะไดรั้บความเสียหายมากท่ีสุดจากเร่ืองน้ี 

 นอกจากภาพยนตร์เร่ืองน้ีจะน าเสนอการสร้างภาพตัวแทนของก็อตซิล่าแล้ว ยงั
น าเสนอมุมมองสะทอ้นเร่ืองราวประสบการณ์เลวร้ายในอดีตของประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย ดงัเช่น การ
ใชส้ัญวทิยาแฝงนยัยะโดยใชภ้าพของนาฬิกาท่ีหยดุเดินในช่วงเวลาการเกิดระเบิดท่ีเมืองฮิโรชิม่าใน
ปี 1945 ถือเป็นภาพท่ีให้ความหมายได้ชัดเจนท่ีสุดถ้าจะกล่าวยอ้นไปถึงสงครามโลกระหว่าง
อเมริกากบัญ่ีปุ่น ซ่ึงเปรียบเสมือนความส่ิงตอกย  ้าความทรงจ าของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีต่ออเมริกาอีกดว้ย 

 ภาพโดยรวมของภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดแ้ฝงแง่คิด สะทอ้นมุมมองรวมไปถึงตีแผเ่ร่ืองราว
ท่ีอเมริกาเคยไดส้ร้างไวก้บัญ่ีปุ่น กระนั้นแลว้ผูส้ร้างท่ีเป็นชาวอเมริกานั้นก็ไดส้ร้างภาพตวัแทนก็อต
ซิล่าในภาพยนตร์เร่ืองน้ีไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบไม่วา่จะเป็นลกัษณะท่าทางของก็อตซิล่าท่ีใหญ่ดุจ
ขุนเขา น่าเกรงขาม และในภาคน้ีก็อตซิล่ายงัแทนความเป็นพระเอกหรือเจา้โลกท่ีแทจ้ริงไวใ้ห้ผู ้
รับชมไดคิ้ดต่อวา่ ใครกนัแน่ท่ีเป็นเจา้ของโลกใบน้ีอยา่งสมบูรณ์แบบท่ีสุด 

 จากการวเิคราะห์กระบวนกานน าเสนอภาพในภาพยนตร์เร่ืองน้ี ผูว้จิยัพบวา่ภาพก็อตซิ
ล่าท่ีปรากฏในแต่ละตอนนั้นมีสัญญะบางอย่างซ่อนอยู่เสมอ รวมไปถึงตวัละครอ่ืน ๆ ภายใน
ภาพยนตร์ดว้ย ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส าคญัแตกต่างกนัไปตามเน้ือหาของภาพยนตร์ โดยผูว้ิจยัจะท า
การตอบค าถามงานวจิยั ออกเป็น  2 ดงัน้ี 

 ตอบค าถามงานวจัิยที ่ 1 การเล่าเร่ืองภาพตัวแทนกอ็ตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลวีูด 
 การศึกษาถึงการเล่าเร่ืองภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั้น ผูว้ิจยัไดใ้ช้
ทฤษฎีการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ แนวคิดเก่ียวกับสัญวิทยา และเทคนิคต่าง ๆ ในภาพยนตร์มา
วิเคราะห์ตามโครงสร้างการเล่าเร่ือง เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุการปรากฏตวัของก็อตซิล่าเพื่อสร้างการ
จดจ าแบบใหม่ข้ึนรวมไปถึงรูปแบบการส่ือสารในภาพยนตร์ท่ีปรากฏอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
 การเล่าภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูด เน้ือหาของภาพยนตร์ยงัคงส่ือสาร
ก็อตซิล่าออกมาในรูปแบบของการสะทอ้นความจริงทางสังคม ว่าท าไมมนุษยช์อบสร้างแต่ตวั
ละครโดยมกัเปรียบกบัพลงัธรรมชาติ หรือจินตนาการถึงบางอยา่ง ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีอยูจ่ริง เพราะ “มนั
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สะทอ้นปมบางอยา่งในใขของมนุษย”์ นัน่เอง ในภาพยนตร์เร่ืองน้ีผูส้ร้างตอ้งการแสดงใหถึ้ง “ความ
อ่อนแอของมนุษยเ์ม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัพลงัของธรรมชาติ”  
 ก็อตซิล่าในภาคน้ีท่ีมีร่างกายใหญ่โตดุจภูเขา เปรียบดงัขนาดของพลงัธรรมชาติ หรือ
เปรียบดงัขนาดของพลงัธรรมชาติท่ีไดค้รอบครอง นัน่คือ “พลงัท่ีสามารถเรียกคืนเอาความสมดุล
กลบัมาดงัเดิม” เช่นเดียวกบัพลงัธรรมชาติท่ีมนุษยทุ์กคนนั้นเรียกวา่อภยัธรรมชาติ ท่ีสามารถท าให้
แผ่นดินสะเทือน หรือท าให้เกิดคล่ืนสึนามึได ้ซ่ึงมนุษยน์ั้นไม่อาจแมแ้ต่ควบคุมไดเ้พียงแต่มองดู
ความเสียหายท่ีเกิดจากพลงัของธรรมชาติเท่านั้น 
 ในภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดท้  าการสะทอ้นแง่มุมสังคมในปัจจุบนัน้ีให้มนุษยทุ์กคนบนโลก
นั้นไม่วา่จะชาติใดก็ควรพึงระวงัไปถึงภยัพิบติัท่ีอาจเกิดไดทุ้กเม่ือ โดยเฉพาะถา้เราไม่ช่วยกนัรักษา
โลกใบน้ีของเราไวพ้ลงัธรรมชาติน้ีก็จะกลบัมาเยือนโลกของเราอีกคร้ังและหากเกิดภยัพิบติัข้ึน
ต่อไปอาจไม่ไดม้าในรูปแบบของก็อตซิล่าในภาคน้ีท่ีสามารถช่วยและกอบกูโ้ลกใบน้ีเอาไวไ้ด้อีก
คร้ัง 
 ตอบค าถามงานวจัิยที ่ 2 วเิคราะห์สัญญะภาพตัวแทนกอ็ตซิล่าทีป่รากฏในภาพยนตร์
ฮอลลวีูด 

 การวิเคราะห์สัญญะภาพตวัแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั้นเป็นวธีการส าคญั
ในการท าความเขา้ใจมุมมองของผูส้ร้างภาพยนตร์ท่ีเป็นชาวอเมริกา วา่มีการน าเสนอภาพก็อตซิล่า
ในมุมมองท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตกาล โดยสะทอ้นผ่านภาพตวัแทนก็อตซิล่าท่ีถูกผลิตซ ้ า จาก
อดีตให้กลับกลายเป็นองค์ประกอบการเล่าเร่ือง คือการน าเสนอล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนผ่าน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของตวัละครสอดคลอ้งไปดว้ยเหตุการณ์ในอดีตจวบจบปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ย
จุดเร่ิมตน้การกฎตวัของก็อตซิล่า และมิวโต รวมไปถึงตวัละครหลกัส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้งกนั
ก่อนท่ีเร่ืองราวของทุกอยา่งจะยติุลงดว้ยดี มีประเด็นส าคญัของเร่ืองในอดีตระหวา่งอเมริกากบัญ่ีปุ่น
ท่ีมีส่วนสร้างทั้งทางตรงและทางออ้ม และมีส่วนเก่ียวขอ้งหลกักบัก็อตซิล่าและตวัละครภายในเร่ือง 
มีส่วนส าคญัในการสะทอ้นความคิดของผูส้ร้างและมีส่วนส าคญัในการด าเนินเร่ืองผา่นการแสดง
และการน าเสนอภาพ ฉากในภาพยนตร์มีการน าเสนอถึงภยัพิบติัอนัเลวร้ายท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทุ้ก
เม่ือ การกฎตวัของก็อตซิล่าดว้ยเหตุการณ์จากธรรมชาติท าให้เห็นถึงความหวาดกลวับนโลกใบน้ี 
ผ่านมุมมองการเล่าเร่ืองแบบรอบดา้นและเน้นให้ความส าคญักบัการปรากฏตวัของก็อตซิล่าผ่าน
จุดยืนการเล่าเร่ืองและองค์ประกอบดา้นภาพ ท่ีมีส่วนช่วยมนการท าความเขา้ใจและสร้างอารมณ์
ผา่นบทสนา ทั้งวจันภาษาและอวจันภาษา สร้างความสมจริงดว้ยเทคนิคต่าง ๆ ของภาพยนตร์ ไม่วา่
จะเป็นขนาดภาพ มุมกลอ้ง ทิศทางของแสง เป็นตน้ โดยผูรั้บชมจะรู้สึกต่ืนเตน้ หวาดกลวั รับรู้ถึง
เร่ืองราวความเจ็บปวดของชาวญ่ีปุ่นถึงเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ในอดีต พร้อมไปกับแง่คิดท่ี
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สะทอ้นออกมาผา่นภาพยนตร์ ท่ีผูส้ร้างนั้นไดท้  าการคิดและประกอบสร้างข้ึนมาอยา่งแนบเนียนจน
เกิดความรู้สึกว่าการปรากฏตวัของก็อตซิล่านั้นในอนาคตอาจเป็นภาพตวัแทนของภยัพิบติัของ
ธรรมชาติก็เป็นได ้นอกนั้นภาพยนตร์ยงัเป็นส่ือกลางท่ีจะช่วยสร้างใหม้นุษยน์ั้นไดต้ระหนกัถึงพลงั
แห่งธรรมชาติและเขา้ใจความจริงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้นาคต 

 ทั้งน้ีผูส้ร้างภาพยนตร์ก็อตซิล่าไดท้  าการเปล่ียนแปลงมุมมองของก็อตซิล่าในอดีตจน
หมดส้ิน จากก็อตซิล่าในอดีตนั้นปรากฏตวัเพื่อท าลายลา้งเมือง ยดึครองเมือง แต่ในภาคน้ีปรากฏตวั
พร้อมกบัภยัพิบติัอนัแสนเลวร้ายท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งพึงระวงั ท าให้ผูท่ี้รับชมภาพยนตร์ภาคน้ี
ไดรั้บแง่คิดหรือมุมมองท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความคิดของผูส้ร้าง แต่ดว้ยผูส้ร้างนัน่คือชาวอมริกา 
ภาพของก็อตซิล่านั้นจึงเป็นการ “Reboot” ภาพก็อตซิล่าตน้ฉบบัข้ึนมาใหม่แต่ยงัให้ความเคารพต่อ
ชาวญ่ีปุ่นท่ีเป็นผูใ้ห้ก าเนิดข้ึน รูปลกัษณ์ของก็อตซิล่าในปี 2014 นั้นจึงคงความเป็นญ่ีปุ่นไวน้ัน่คือ 
ตวัใหญ่ (อ้วน) ในส่วนหน้าตาและรูปลักษณ์แบบหมีแต่ปรับส่วนหน้าให้มีส่วนหัวและล าคอ
เสมือนกบันกอินทรีย ์และมีเหงือกไวห้ายใจใตน้ ้ าอีกดว้ย ซ่ึงผูช้มสามารถเขา้ใจถึงตวัตนของก็อตซิ
ล่าภาคน้ีไดว้า่ผูส้ร้างนั้นตอ้งการให้ก็อตซิล่าเป็นมิตรกบัอเมริกา ไม่ท าร้ายมนุษยแ์ต่กลบัมาปรากฏ
ตวัเพื่อสร้างความสมดุลใหก้บัโลก  

 ในช่วงทา้ยของภาพยนตร์เป็นการต่อสู้กนัระหว่างก็อตซิล่ากบัมิวโตท่ีเปรียบเสมือน
พลงัธรรมชาติก าลงัปรับความสมดุล พบวา่เป็นฉากท่ีสะทอ้นมุมมองของมวลมนุษยทุ์กคนบนโลก
วา่หากเกิดเหตุการณ์อนัไม่คาดฝันนั้น ทุกคนก็ไม่สามารถท าอนัใดไดเ้ลย ไดเ้พียงแต่ยืนมองดูการ
เกิดข้ึนและสงบลง ซ่ึงนับว่าผูส้ร้างตอ้งการส่ือให้ผูรั้บชมได้รู้สึกถึงอารมณ์และความรู้สึกน้ีเม่ือ
รับชมภาพยนตร์ก็อตซิล่า ปี 2014 

 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัยงัพบว่า มีตวัละครในภาพยนตร์ท่ีมีส่วนท าให้ภาพยนตร์เร่ืองน้ีสมบูรณ์
แบบในการส่ือสารของผูส้ร้างอีกดว้ย มีปัจจยัของการกระท าของมนุษยท่ี์ก่อให้เกิดการกฎตวัของ
ก็อตซิล่า กล่าวคือ หากมนุษยน์ั้นไม่อาจแมแ้ต่รักษาธรรมชาติเอาไวไ้ด ้ก็อตซิล่า (พลงัธรรมชาติ) 
นั้นก็จะกลบัมาทวงคืนนัน่เอง 
  
5.2 ข้อเสนอแนะงานวจัิย 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะทีม่ีต่อผู้สร้างภาพยนตร์ 
 ควรมีการกระตุน้ให้ผูส้ร้างภาพยนตร์นั้นตระหนกัถึงการสร้างภาพยนตร์ท่ีมีมุมมอง
แง่มุมอิงประวติัศาสตร์ เพราะเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งสะเทือนจิตใจในการท่ีจะส่ือสาร หากแมแ้ต่ผูส้ร้าง
ตั้งใจให้เกิดความหมายไปในทางท่ีดี แต่หากกลุ่มผูช้มเกิดการตีความไม่เหมือนกบัผูส้ร้างนั้น จะ
ก่อให้เกิดความรุนแรง หรืออาจจะตามมาดว้ยความรุนแรงทางความคิดและปฏิบติั อาจเกิดผลเสีย
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ข้ึนในสังคมได ้ขอ้ดีของภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นการสะทอ้นการใชธ้รรมชาติอยา่งอ่อนโยน ท าใหผู้ช้ม
ไดแ้ง่คิดในการใช้ชีวิตต่อจากท่ีได้รับชมภาพยนตร์ แต่หากจะดีข้ึนและสะทอ้นความเป็นจริงได้
ชดัเจนข้ึนควรน าเสนอภาพก็อตซิล่าอยา่งรอบดา้นในหลากหลายประเด็นท่ีเกิดข้ึน อาจมีสอดแทรก
เหตุและผลจากภาพยนตร์เร่ืองน้ี ไม่แน่วา่การสร้างภาพยนตร์จากชาวอเมริกานั้นอาจเป็นการสร้าง
สัมพนัธไมตรีให้กบัญ่ีปุ่นหรือชาติใดในโลกน้ีก็เป็นได ้ถือเป็นการน าส่ือภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ท่ีแทจ้ริงนัน่เอง 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะทีม่ีต่องานวจัิยในอนาคต 
 5.2.2.1 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นเพียงการศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดเพียง 1 เร่ือง เท่านั้น ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัมองเห็นว่าควรท าการศึกษาเพิ่มในกลุ่มตวัอย่างการน าเสนอภาพของก็อตซิล่าในประเทส
ญ่ีปุ่น เพื่อท าการเปรียบเทียบดุแนวความคิดของผูส้ร้างระหวา่งสองประเทศ ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดการ
สร้างความน่าใจ และช่วยใหเ้ขา้ใจถึงการปรากฏตวัของก็อตซิล่าในภาพยนตร์มากข้ึน วา่เหตุใดก็อต
ซิล่าจึงมีการน าเสนอภาพตวัแทนในแต่ละภาคนั้นแตกต่างกนัออกไป ผูส้ร้างมีแนวคิดใดในการ
น าเสนอภาพก็อตซิล่า มีขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูช้มอีกดว้ย 

5.2.2.2 งานวิจยัช้ินน้ีไดท้  าการวิเคราะห์เพียงตวับทท่ีพบในภาพยนตร์เท่านั้น ทั้งน้ีผูว้ิจยั
มองเห็นว่างานวิจยัในอนาคตควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเก่ียวกับการรับรู้ของผูช้มว่ามีมุมมอง
อย่างไรจ่อภาพการปรากฏตวัของก็อตซิล่าดว้ย รวมไปถึงแนวคิด แง่มุมต่าง ๆ ท่ีพบมีส่วนในการ
สร้างอิทธิพลทางความคิดและการกระท าท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม่เม่ือไดรั้บชมภาพยนตร์เร่ืองน้ี 

5.2.2.3 ประเด็นเก่ียวประวติัศาสตร์ระหวา่งญ่ีปุ่นกบัอเมริกานั้นยงัคงถูกน าเสนอในมิติเดิม 
ๆ อยู่บา้งแต่พบว่ามีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของภาพก็อตซิล่าในอดีตในมมองใหม่ข้ึน โดยผูว้ิจยั
มองวา่โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเป็นอีกมิติท่ีสามารถสะทอ้นการศึกษาไดดี้ แต่อยาก
ให้น าเสนอมุมมองน้ีในมุมมองแบบใหม่ ๆ เพราะมีส่วนในการเช่ือมโยงให้เกิดความเขา้ใจในมิติ
อยา่งรอบดา้นของผูช้มมากยิง่ข้ึน อาจส่งกระทบในดา้นท่ีดี ปรองดอง สงบสุข และไม่คิดต่อตา้นกนั
เน่ืองจากไดรั้บชมภาพยนตร์เพียงเร่ืองเดียว  
 
5.3 อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์คร้ังน้ียงัพบว่าการน าเสนอภาพของก็อตซิล่านั้นยงัถูกประกอบสร้าง
ความจริงทางสังคมอยูภ่ายใตพ้ื้นท่ีความคิดและมุมมองของชาวอเมริกาส่วนใหญ่ผา่นบทบาทก็อตซิ
ล่าและตวัละครต่างๆภายในภาพยนตร์ ผ่านบทสนทนาให้มีความสอดคล้องกันทั้งในอดีตจน
ปัจจุบนั ดงัเช่น ภาพของก็อตซิล่าในอดีตอนัจอมโหดร้าย ท าลายร้าง มนุษยก์็ยงัหวาดกลวัเป็นภาพ
ของก็อตซิล่าในแบบท่ีควรจะเป็นและไม่ปักใจวา่ก็อตซิล่านั้นจะกลายเป็นพระเอกได ้เน่ืองจากส่ือ
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ภาพยนตร์นั้นมีพลงัในฐานะท่ีมีทั้งภาพและเสียง อีกทั้งยงัมีการแสดงของฉาก และอุปกรณ์ท่ีสมจริง 
และหากไดรั้บชมภาพยนตร์ในขนบของการชมภาพยนตร์ท่ีแทจ้ริง คือการชมในโรงภาพยนตร์ซ่ึง
ปิดไฟมืดและปิดเสียงจากภายนอก ไม่ให้เขา้มารบกวนสมาธิของผูรั้บชมผลกระทบและการคลอ้ย
ตามกบัภาพยนตร์นั้นจะมีค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัชมละคร การฟังวทิยุ 

 อยา่งไรก็ตาม แมผ้ลพวงจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จะท าใหเ้กิดราชาสัตวป์ระหลาดจอม
ท าลายล้างท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดตวัหน่ึงในโลกข้ึนมา แต่สัตวป์ระหลาดตวัน้ีจะเป็น “ผูร้้าย” หรือ
เป็น  “พระเอก” ก็ ข้ึนอยู่กับมนุษย์ผู ้รับชมเราน่ีเองท่ีจะตีความภาพของก็อตซิล่าออกมาใน
ความหมายใด 

 กล่าวสรุป ภาพยนตร์ฮอลลีวูดยงัคงให้ความส าคญัการน าเสนอภาพตวัแทนก็อตซิล่า
ผา่นเน้ือเร่ืองท่ีต่ืนเตน้น่าติดตาม ทั้งการน าเสนอถึงสาเหตุการปรากฏตวัของก็อตซิล่า โดยมีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีกล่าวใบบทท่ี 2 อยา่ง แนวคิดเชิงสัญวิทยา ในการแทนภาพก็อตซิล่าหมายถึง
พลงัธรรมชาติท่ีจะมาปรับสมดุลบนโลกใบน้ี และผูว้ิจยัเห็นถึงสาเหตุท่ีท าให้การน าเสนอภาพก็อต
ซิล่านั้นมีความเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตท่ีผา่นมา โดยตีความจากการรับชมภาพยนตร์เร่ืองน้ีเม่ือ
เทียบกบัภาคก่อนในอดีตท่ีเกิดข้ึนกบัภาพก็อตซิล่า 

 ดงันั้น การน าเสนอภาพก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดภาคน้ีนั้นเกิดจากการประกอบ
สร้างของผูส้ร้าง (ชาวอเมริกา) ตามแนวคิดทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม โดยมีส่ือ
ภาพยนตร์ เป็นส่ือกลางในการน าเสนอภาพตวัแทน ท่ีถูกผลิตข้ึนเพื่อสะทอ้นภาพความจริง การ
น าเสนอของภาพยนตร์ในลกัษณะการท าซ ้ า ๆ ผา่นภาพตวัแทน เพื่อท าหารตอกย  ้าวา่ส่ิงท่ีภาพยนตร์
น าเสนอนั้นสะทอ้นอะไรบางอย่างออกมาในสังคม เช่น การน าเสนอภาพก็อตซิล่าให้เป็นภาพ
ตวัแทนของพลงัธรรมชาติเพื่อปรับความสมดุลของโลก เพื่อสะทอ้นสถานการณ์ในปัจจุบนัของ
มวลมนุษยบ์นโลกให้พึงระวงัถึงภยัพิบติัจากธรรมชาติเอาไวแ้ละให้ช่วยกนัรักษาโลกใบน้ีเอาไว้
ดว้ยการช่วยกนัดูแลและอยูแ่บบไม่เบียดเบียนธรรมชาติต่อไป 

 การน าเสนอภาพก็อตซิล่านั้นนอกจากจะสะทอ้นความจริงแลว้ ภาพยนตร์ยงัมีส่วนใน
การเช่ือมโยงความเขา้ใจให้ผูรั้บชมนั้นไดห้นัมาตระหนกัในเร่ืองของการรักษาสมดุลของโลกใบน้ี
โดยตรงอกีดว้ย เพราะการกลบัมาของก็อตซิล่านั้นมีเพียงเหตุผลเดียวคือการกอบกูโ้ลกเพื่ออยูต่่อไป
โดยตรง ซ่ึงเป็นความพยายามของผูส้ร้างภาพยนตร์ให้เกิดการ เขา้ใจ รับรู้ ผา่นทางภาษาภาพยนตร์ 
ภาพ แสง สี เสียงไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นความพยายามของผูส้ร้าง ในการท าหน้าท่ีสะทอ้นถึงภาพ
ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั ผลสรูปท่ีตามมานั้นก็เพื่อเป็นบทเรียนให้แก่ผูรั้บชมได้
ตระหนกัถึงการอยูบ่นโลกน้ีแบบสงบสุขอยา่งแทจ้ริง 
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 โดยตีความผ่านสัญญะภายในภาพยนตร์ท่ีผูส้ร้างพยายามจะส่ืออกมาให้ผูช้มนั้นได้
ตระหนกั และมีมุมมองท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ทั้งภาพของก็อตซิล่าในภาพยนตร์นั้นยงัถูกส่ือ
ความหมายในมุมมองท่ีแตกต่างออกไปอีกด้วย เพราะฉะนั้ นก็อตซิล่าในภาคน้ีได้ท าการ
เปล่ียนแปลงภาพของก็อตซิล่าในอดีตจนแทบหมดส้ินโดยผา่นผูก้  ากบัชาวอเมริกานัน่เอง 
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