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บทคัดย่อ 
 
การวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขดัเกลาทางสังคมของภาพยนตร์

โทรทัศน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ
น าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคม และวิเคราะห์บทบาทในการ
ขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สีซ่ึงเลือกศึกษา
จากภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
จ านวน 10 ตอน 

ผลการวิจยัพบว่า ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี มีรูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่า
เร่ือง โดยเป็นภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Fantasy Live Action ท่ีผสมผสานความมหัศจรรยเ์หนือ
จริงของเร่ืองราว ภาพ แสง สี ตวัละคร ผ่านการต่อสู้ของตวัละครฝ่ายดีฝ่ายร้ายในลกัษณะของยอด
มนุษยแ์ละปิศาจ โดยท่ีตวัแสดงยงัคงเป็นมนุษยท์ั้งหมด เน้ือเร่ืองประกอบดว้ยเน้ือเร่ืองหลกัท่ีเป็น
แก่นใหญ่ของเร่ือง และเน้ือเร่ืองรองท่ีเป็นเน้ือหาในแต่ละตอน โดยมีเน้ือเร่ืองหลกัเป็นแนวเร่ือง
แบบ Drama เน้ือหามีความซบัซ้อนทางอารมณ์ และมีการผสมผสานแนวเร่ืองแบบ Comedy ไวใ้น
เน้ือเร่ืองรอง ท าให้เน้ือเร่ืองแต่ละตอนมีความสนุกสนานและสร้างความหลากหลายแก่ผูช้ม
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งลงตวัมีการผสมผสานแก่นเร่ืองโดยแก่นเร่ืองหลกัเป็นแบบ Morality ท่ีช้ีให้
ตระหนกัถึงศีลธรรมจรรยา และผสมผสานแก่นเร่ืองรองท่ีสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคมในดา้น
ต่างๆไวใ้นเน้ือเร่ืองแต่ละตอน ดว้ยเทคนิคการเล่าเร่ือง สัญญะ และการส่ือความหมายจึงท าให้เน้ือ
เร่ืองสามารถแสดงให้เห็นถึงความดีงาม – ความชั่วร้าย,การคิดดี – ท าดี, ความพยามยาม,                
ความสามคัคีร่วมมือร่วมใจ, การฝ่าฟันอุปสรรค และการเป็นคนดีของสังคม เป็นตน้ 

ในส่วนของการขัดเกลาทางสังคมท่ีสอดแทรกไวใ้นเน้ือเร่ืองพบว่าความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจและความพยายาม เป็นส่ิงท่ีขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ และภาพยนตร์

ฆ 
 ฆ 
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โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สีทุกเร่ือง เนน้ย  ้าและให้ความส าคญัเสมอมาตลอดกวา่ 40 ปี 
โดยท่ีการขดัเกลาทางสังคมในดา้น ความมีระเบียบวินยั, การเคารพกฎ กติกาของสังคม และการมี
ความคิดสร้างสรรค์ถูกน ามาเป็นคุณลกัษณะเด่นของเน้ือเร่ืองขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
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 ABSTRACT  
 

The textual analysis of “Super Sentai” TV series in the aspect of socialization was a 
qualitative study. The purposes of this study were to explore the forms of presentation and narration 
style in integrating socialization as well as analyzing the effects of “Super Sentai” TV series on 
socialization. Ten episodes of Ressha Sentai ToQger were analyzed. 

The findings showed that “Super Sentai” TV Series employed fantasy live action 
techniques in presenting and narrating the story. Unrealistic plots, images, lights, colors, and 
characters were presented through the fight scenes of goodness and evil in the form of superheroes 
and villains which were humans. In each episode, the main plot was delivered in a complicated 
emotional drama style whereas a minor plot was presented in a comedy way. Both main and minor 
plots perfectly bring enjoyment and variety to the target audience. The main plot also carried 
morality and the minor plot carried the teaching of socialization in various aspects of each episode.  
The narration techniques and communication made the plot be able to demonstrate the concept of 
goodness and evil, good will and good deed, putting an effort, unity and harmonization, getting 
through the problems, and being a good citizen.   

In term of socialization, the findings showed Ressha Sentai ToQger and other Super 
Sentai TV series emphasized on harmonization and putting an effort for over 40 years whereas 
having discipline, following the social norm, and being creative was highlighted in Ressha Sentai 
ToQger. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

"We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the 
future." -เราไม่สามารถสร้างอนาคตให้กับเยาวชนได้เสมอไป แต่เราสามารถสร้างเยาวชน               
ใ ห้ อ น าค ต ไ ด้  Franklin D. Roosevelt (1940 อ้ าง ถึ ง ใน  Gerhard Peters and John T. Woolley)    
ดังนั้ นเด็กและเยาวชนจึงควรได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ด้านต่างๆ          
อย่างเหมาะสม เพราะประสบการณ์ในวยัเด็กนั้นจะส่งผลต่อความเช่ือและทัศนคติเม่ือเติบโต              
เป็นผูใ้หญ่ เพื่อท่ีในวนัขา้งหนา้พวกเขาจะกลบัมาท าหนา้ท่ีเป็นผูพ้ิทกัษ ์ปลูกฝังส่ิงดีงามให้กบัเด็ก
และเยาวชนรุ่นต่อๆไปดงัเช่นท่ีเคยไดรั้บมาอีกดว้ย 

ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้น ส่ือสารมวลชนไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อเด็กและเยาวชน
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซ่ึงจะเป็น            
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสอดแทรกเน้ือหาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองราวต่างๆ            
ท่ีเป็นประโยชน์ได้ (เข็มพร วิรุณราพนัธ์, 2558, น.119) เน่ืองด้วยจิตใจของเด็กนั้นเป็นเสมือน              
จานดาวเทียมท่ีรับสัญญาณจากเคร่ืองส่ง และคล่ืนท่ีได้รับจะมีผลต่อความคิด และเป็นตวัแปร         
ด้านพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กๆ  (นฤมล ร่ืนไวย์, 2552, น.11) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                  
“ส่ือโทรทศัน์” ท่ีมีความใกลชิ้ดและมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังความคิดแก่เด็กและเยาวชน  

ดังท่ี  ลักษมี คงลาภ (2552) กล่าวว่า ในกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ส่ือโทรทัศน์               
เป็นส่ิงหน่ึงซ่ึง อยู่คู่กบัเด็กอย่างเหนียวแน่น และมีอิทธิพลต่อเด็กอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่ือท่ีใกลชิ้ด 
กบัเด็กและสร้างแรงดึงดูดแก่เด็กไดเ้ป็นอยา่งดี เด็กๆจะเพลิดเพลินไปกบัภาพ เสียง แสง ท่ีปรากฏ        
บนจอโดยไม่ รู้ตัวว่าพวกเขาก าลังซึมซับพฤติกรรม ทัศนคติ ความคิด และค่านิยมต่างๆ               
จากจอโทรทศัน์ และอาจส่งผลให้เด็กๆเลียนแบบส่ิงท่ีมองเห็นอย่างง่ายดาย จึงถือไดว้่า อิทธิพล
ของส่ือโทรทศัน์นั้นสามารถส่งผลต่อการสร้างเยาวชน สังคม และอนาคต ให้กบัโลกใบน้ีไปได้
พร้อมๆกนัดงัท่ี Raymond Williams (1974  อา้งถึงในสมสุข หินวิมาน, 2558) มองถึงอ านาจของ
โทรทศัน์ว่า การอุบัติข้ึนของเทคโนโลยีการส่ือสารอย่างโทรทศัน์ได้น าไปสู่การสร้างเง่ือนไข          
ทางสังคมแบบใหม่และก าหนดความเปล่ียนแปลงใหม่ๆในเง่ือนไขชีวิตมนุษย ์หรืออีกนัยหน่ึง 
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เทคโนโลยีของโทรทัศน์ ถูกมองว่าเกิดข้ึนและเป็นไปเพื่อ “สร้างโลกสมยัใหม่”  ทั้ งการสร้าง                 
คนรุ่นใหม่ และผลกัดนัใหผู้ค้นเหล่านั้นเขา้สู่สังคมสมยัใหม่ในเวลาเดียวกนั  

 ดงันั้น สาร (Message) หรือเน้ือหาสาระจากส่ือโทรทศัน์จึงถือไดว้่าเป็นตวัแปรส าคญั          
อันยิ่ งใหญ่ ท่ีสามารถสร้างผลกระทบ ต่อเด็กและเยาวชนได้ทั้ งด้านบวกและลบ  ถึงแม ้                         
จะมีงานวิจัยต่างๆท่ีศึกษาเก่ียวกับรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กหลายช้ินมุ่งศึกษาผลกระทบ             
ในเชิงลบ แต่ในทางกลับกัน ยงัคงมีรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีเน้ือหาสาระ
ส่งเสริมการพฒันาด้านจิตใจและศกัยภาพเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม ซ่ึงมีการสอดแทรกแง่คิด           
ด้านคติธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีอนัเป็นส่วนส าคญัในการปรับตวั               
ให้เขา้กบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมอนัดีของสังคมเอาไว ้เรียกไดว้่าเป็นการสอดแทรกกระบวนการ         
ขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ถือเป็นส่ิงส าคญัอนัใหญ่ยิ่งในการวางรากฐานให้กับเด็กและ
เยาวชน เพื่อเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป  

 ภาพยนตร์โทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนประเภทใช้คนแสดง (Live action) ท่ีผลิต
โดยประเทศญ่ีปุ่น เป็นอีกหน่ึงส่ือท่ีมีเน้ือหาสอดแทรกการขัดเกลาทางสังคม ดังในงานวิจัย              
ของ อุษา บิ้กก้ินส์ (2551) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง “บทบาทรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กกับการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ”  พบวา่ รายการโทรทศัน์ประเภทภาพยนตร์โทรทศัน์ท่ีผลิตโดยประเทศญ่ีปุ่น 
เร่ือง "มาร์คไรเดอร์เบลด” และ “จสัติกไรเซอร์” มีการเสริมทกัษะในการคิดและจินตนาการใหม่ 
สอนให้รู้ทกัษะชีวิต เรียนรู้ส่ิงถูกส่ิงผิด ให้รู้จกัความดีละเวน้ความชั่ว ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีดีท่ีเด็กๆ 
ควรกระท าตาม  

 และนอกจากน้ียงัมีภาพยนตร์โทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชนประเภทดังกล่าว             
ท่ีไดรั้บความนิยมมาอยา่งยาวนาน และมีเน้ือหาในดา้นการขดัเกลาทางสังคมเป็นแกนหลกัของเร่ือง 
นัน่คือ ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี โดยท่ีทางผูผ้ลิตตอ้งการสร้างฮีโร่ของเด็กๆผา่นทางส่ือโทรทศัน์ 
เพื่อหล่อหลอมเยาวชนของญ่ีปุ่นให้เรียนรู้คุณค่าการเป็นคนดี โดยกลุ่มเป้าหมายผูช้มจะเป็นเด็ก         
ช่วงวยั 6-12 ปี  และภาพลักษณ์ของซูเปอร์ฮีโร่เหล่าน้ีจะถูกสร้างไว้ให้มีการคุ้มครองเด็กๆ           
จากเหล่าร้าย 

 ขบวนการยอดมนุษย ์5 สีหรือซูเปอร์เซ็นไต (ญ่ีปุ่น: スーパー戦隊 / องักฤษ: Super 
Sentai) เป็นผลงานท่ีริเร่ิมโดย อ.อิชิโนโมริ โชทาโร่ นกัเขียนการ์ตูนช่ือดงัชาวญ่ีปุ่น และผลิตสร้าง
เป็ นภาพยนต ร์โทรทัศน์ โดย  บ ริษัท  โต เอะ  คอมพานี (Toei Company) ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์  อาซาฮี ( TV Asahi) (วิกิพิเดีย, 2560) ดว้ยความช่ืนชอบในตวัฮีโร่และความแปลก
ใหม่ของเน้ือเร่ือง ท าให้ภาพยนตร์โทรทศัน์ชุดขบวนการยอดมนุษย ์5 สีไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ
ชาวญ่ีปุ่นเป็นอยา่งสูง จึงมีการสร้างและออกอากาศติดต่อกนัยาวนานถึง 43 ปี นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 
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จนถึงปัจจุบัน  ถือได้ว่าขบวนการยอดมนุษย์ 5 สีนั้ น เป็นภาพยนตร์โทรทัศน์  ประเภท                   
LIVE ACTION HERO ท่ีได้รับความนิยมและมีการสร้างต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดในโลก (สมบุญ 
เกรียงอารีกุล, น.36) โดยแต่ละเร่ืองจะมีความยาวประมาณ 1 ปี และเร่ืองใหม่จะได้รับการ
ออกอากาศในสัปดาห์ต่อไปทนัทีเม่ือเร่ืองเก่าจบลง โดยท่ีเร่ืองราวในแต่ละปีจะไม่ต่อเน่ืองกัน 
แมว้่าเน้ือหาในแต่ละเร่ืองนั้นจะแตกต่างกนั แต่แกนหลักของเร่ืองจะยงัคงเป็นเร่ืองการปลูกฝัง   
ความดีเพื่อรักษาความสงบสุขเอาไว ้ 
 จ านวนของขบวนการยอดมนุษย ์5 สี ท่ีไดรั้บการออกอากาศในประเทศญ่ีปุ่นมีทั้งส้ิน 42 
เร่ือง ไดแ้ก่ (Toei Company, n.d.) 
 1. Himitsu Sentai Goranger(ค.ศ.1975)        2. JAKQ Dengekitai(ค.ศ.1977) 
 3. Battle Fever J(ค.ศ.1979) 4. Denshi Sentai Denjiman(ค.ศ.1980) 
 5. Taiyou Sentai Sunvulcan(1981) 6. Dai Sentai Goggle V(1982) 
 7. Kagaku Sentai Dynaman(1983) 8. Choudenshi Bioman(ค.ศ.1984) 
 9. Dengeki Sentai Changeman(ค.ศ.1985) 10. Choushinsei Flashman(ค.ศ.1986) 
 11. Hikari Sentai Maskman(ค.ศ.1987) 12. Choujuu Sentai Liveman(ค.ศ.1988) 
 13.  Kousoku Sentai Turboranger(ค.ศ.1989) 14. Chikyuu Sentai Fiveman(ค.ศ.1990) 
 15. Choujin Sentai Jetman(ค.ศ.1991)  16. Kyoryuu Sentai Zyuranger(ค.ศ.1992) 
 17. Gosei Sentai Dairanger(ค.ศ.1993) 18. Ninja Sentai Kakuranger(ค.ศ.1994) 
 19. Chouriki Sentai Ohranger(ค.ศ.1995) 20. Gekisou Sentai Carranger(ค.ศ.1996) 
 21. Denji Sentai Megaranger(ค.ศ.1997) 22. Seijuu Sentai Gingaman(ค.ศ.1998) 
 23. Kyukyu Sentai Go Go V(ค.ศ.1999) 24. Mirai Sentai Timeranger(ค.ศ.2000) 
 25. Hyakujuu Sentai Gaoranger(ค.ศ.2001) 26. Ninpu Sentai Herricanger(ค.ศ.2002) 
 27. Bakuryuu Sentai Abaranger(ค.ศ.2003) 28. Tokusou Sentai Dekaranger(ค.ศ.2004) 
 29. Mahou Sentai Magiranger(ค.ศ.2005) 30. GoGo Sentai Boukenger(ค.ศ.2006) 
 31. Juuken Sentai Gekiranger(ค.ศ.2007) 32. Engine sentai Go-onger(ค.ศ.2008) 
 33. Samurai sentai Shinkenger(ค.ศ.2009) 34. Tensou sentai Goseiger(ค.ศ.2010) 
 35. Kaizoku sentai Gokaiger(ค.ศ.2011) 36. Tokumei sentai Go-busters(ค.ศ.2012) 
 37. Juuden sentai Kyoryuger(ค.ศ.2013) 38. Ressha Sentai TOQGER(ค.ศ.2014) 
 39. Shuriken Sentai Ninninger(ค.ศ.2015) 40. Dobutsu Sentai Zyuohger(ค.ศ.2016) 
 41. Uchuc Sentai Kyuranger(ค.ศ.2017) 42. Uchu Sentai Kyuranger(ค.ศ.2018) 
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ปัจจุบันภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดขบวนการยอดมนุษย์ 5 สีในประเทศญ่ีปุ่นยงัคงมีการ       
ผลิตสร้างและไดรั้บการออกอากาศอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

เน้ือเร่ืองของขบวนการยอดมนุษย ์5 สีนั้นมีการใชอ้งค์ประกอบหลากหลายในการสร้าง
สีสันและความบนัเทิงเพื่อดึงความสนใจเด็กๆซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับชม เช่น การใช้พลงั
หรืออุปกรณ์ท่ีมีลกัษะพิเศษ แสง สี เสียง รวมถึงลกัษณะของตวัละครท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ และทุกเร่ือง
จะมีลกัษณะเร่ืองราวท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเป็นเร่ืองราวของหนุ่มสาวชายหญิง 3-5 คน (ส าหรับในบาง
เร่ืองปรากฏจ านวนมากกว่าน้ี) ท่ีมีพลังพิเศษสามารถแปลงร่างเป็นฮีโร่ในชุดสีสันสดใสตามสี
ประจ าตวัของแต่ละคน ใช้พลงัแห่งความดีและความสามคัคีเขา้จดัการกบัเหล่าปิศาจร้ายท่ีเขา้มา
สร้างความเสียหายและท าลายความสงบสุขของมวลมนุษยแ์ละโลกใบน้ี อีกหน่ึงจุดเด่นของเน้ือ
เร่ืองของขบวนการยอดมนุษย ์5 สีคือ ในช่วงทา้ยของทุกตอน เม่ือปิศาจถูกเหล่าฮีโร่ปราบลงได ้จะ
ฟ้ืนคืนชีพดว้ยร่างท่ีใหญ่โตกวา่เดิมนบัร้อยเท่า  ท าให้ฮีโร่ทั้ง 5 ตอ้งรวมพลงักนัขบัหุ่นยนต์ขนาด
ยกัษเ์พื่อโค่นปิศาจร้ายตวัใหญ่น้ีลงไดใ้นทา้ยท่ีสุด 
 ส าหรับในประเทศไทย ภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี ได้รับการ
ออกอากาศคร้ังแรกเม่ือปี  พ.ศ.2523 โดยสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ด้วยการตอบรับท่ีดี  

และได้รับความนิยมจากเด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีน ามาฉาย นับตั้งแต่นั้ นเป็นต้นมา
ขบวนการยอดมนุษย ์5 สีอีกหลายเร่ืองจึงไดถู้กน ามาออกอากาศในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน
ทางสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั โดยในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา มีการออกอากาศ
ในประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 37 เร่ือง  
 
ตำรำงที่ 1.1  แสดงช่ือเร่ือง สถานีโทรทัศน์ และปีท่ีออกอากาศของขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี         
ในประเทศไทย 
 

ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือภำษำไทย 
ช่องสถำนีโทรทศัน์ 

ทีอ่อกอำกำศ พ.ศ. 
3 5 7 9 อืน่ๆ 

1. 
Denshi Sentai 
Denjiman 

ขบวนการ 5 มนุษย-์
ไฟฟ้า เดนจิแมน 

     2523 

2. 
Taiyou Sentai 
Sunvulcan 

ขบวนการ 
ซลัวนัแคน 

     2524 
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ตำรำงที ่1.1 (ต่อ) 
 

ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือภำษำไทย 
ช่องสถำนีโทรทศัน์ 

ทีอ่อกอำกำศ พ.ศ. 
3 5 7 9 อืน่ๆ 

3. 
Dai Sentai  
Goggle V 

ขบวนการอญัมณี 
โกกุลไฟว ์

     (N/A) 

4. 
Himitsu Sentai 
Goranger 

ขบวนการ 5 พิฆาต      (N/A) 

5. 
Kagaku Sentai 
Dynaman 

ขบวนการไดน่าแมน      (N/A) 

6. 
Choudenshi 
Bioman 

ขบวนการไบโอแมน      (N/A) 

7. 
Dengeki Sentai 
Changeman 

ขบวนการสายฟ้า 
เชนจแ์มน 

     (N/A) 

8. 
Choushinsei 
Flashman 

ขบวนการซูเปอร์โนวา่ 
แฟลชแมน 

     (N/A) 

9. 
Hikari Sentai 
Maskman 

ขบวนการ  
มาส์กแมน 

     2532 

10. 
Choujuu Sentai 
Liveman 

ขบวนการสัตวเ์ทพ 
ไลฟ์แมน 

     2534 

11. 
Kousoku Sentai 
Turboranger 

ขบวนการ 
สุดยอดความเร็ว 
เทอร์โบเรนเจอร์ 

     (N/A) 

12. 
Chikyuu Sentai 
Fiveman 

ขบวนการ 
สกายเรนเจอร์ 

     (N/A) 

13. 
Choujin Sentai 
Jetman 

ขบวนการ 
วหิคสายฟ้าเจท็แมน 

     2536 

14. 
Kyoryuu Sentai 
Zyuranger 

ขบวนการนกัรบ-
ไดโนเสาร์จูเรนเจอร์ 

     2537 
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ตำรำงที ่1.1 (ต่อ) 
 

ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือภำษำไทย 
ช่องสถำนีโทรทศัน์ 

ทีอ่อกอำกำศ พ.ศ. 
3 5 7 9 อืน่ๆ 

15. 
Gosei Sentai 
Dairanger 

ขบวนการ 5 พลงั-
ดวงดาวไดเรนเจอร์ 

     2538 

16. 
Ninja Sentai 
Kakuranger 

ขบวนการนินจา 
คาคุเรนเจอร์ 

     

2543 
17. 

Chouriki Sentai 
Ohranger 

ขบวนการ  
โอเรนเจอร์ 

     

18. Battle Fever J เรนเจอร์ เจ      

19. 
Gekisou Sentai 
Carranger 

ขบวนการ 
ยานยนตพ์ิทกัษโ์ลก 
เทอร์โบคาร์เรนเจอร์ 

     

20. 
Denji Sentai 
Megaranger 

ขบวนการ  
เมกะเรนเจอร์ 

     2544 

21. 
Seijuu Sentai 
Gingaman 

ขบวนการคอสมิค 
กิงกะแมน 

     
(ช่อง  iTV ) 

2545 

22. 
Mirai Sentai 
Timeranger 

ขบวนการอนาคต 
ไทมเ์รนเจอร์ 

     2546 

23. 
Hyakujuu Sentai 
Gaoranger 

นกัรบสรรพสัตว ์
กาโอเรนเจอร์ 

     
2547 

24. 
Ninpu Sentai 
Herricanger 

ขบวนการวายนิุนจา 
เฮอร์ริเคนเจอร์ 

     

25. 
Bakuryuu Sentai 
Abaranger 

ขบวนการไดโนเสาร์
ประคุ อาบะเรนเจอร์ 

     
(ช่อง  iTV ) 

2548 

26. 
Tokusou Sentai 
Dekaranger 

ขบวนการ 
มือปราบผูพ้ิทกัษ ์
เดกะเรนเจอร์ 

     
(ช่อง  iTV ) 

2549 
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ตำรำงที ่1.1 (ต่อ) 
 

ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือภำษำไทย 
ช่องสถำนีโทรทัศน์ 

ที่ออกอำกำศ พ.ศ. 
3 5 7 9 อืน่ๆ 

27. 
Mahou Sentai 
Magiranger 

ขบวนการจอมเวทย ์
มาจิเรนเจอร์ 

    
 

( ช่องGANG 
CARTOON ) 

2550 

28. 
GoGo Sentai 
Boukenger 

ขบวนการนกัผจญ-ภยั 
โบเคนเจอร์ 

    
 

( ช่องGANG 
CARTOON ) 

2551 

29. 
Juuken Sentai 
Gekiranger 

ขบวนการ 
จอมยทุธสรรพสัตว ์
เกคิเรนเจอร์ 

    
 

( ช่องGANG 
CARTOON ) 

2552 

30. 
Engine sentai 
Go-onger 

ขบวนการพลงัจกัรกล 
โกออนเจอร์ 

    
 

( ช่องGANG 
CARTOON ) 

2553 

31. 
Samurai sentai 
Shinkenger 

ขบวนการซามูไร 
ชินเคนเจอร์ 

    
 

( ช่องGANG 
CARTOON ) 

2554 

32. 
Kaizoku sentai 
Gokaiger 

ขบวนการโจรสลดั 
โกไคเจอร์ 

    
 

( ช่องGANG 
CARTOON ) 

2555 

33. 
Tokumei sentai 
Go-busters 

ขบวนการจารชน 
โกบสัเตอร์ส 

    
 

( ช่องGANG 
CARTOON ) 

2556 

34. 
Juuden sentai 
Kyoryuger 

ขบวนการ 
ผูก้ลา้ไดโนเสาร์ 
เคียวริวเจอร์ 

    
 

( ช่องGANG 
CARTOON ) 

2557 

35. 
Ressha Sentai 
TOQGER 

ขบวนการ 
รถไฟด่วนพิเศษ 
ทคคิวเจอร์ 

    
 

( ช่องGANG 
CARTOON ) 

2558 

36. Shuriken Sentai 
Ninninger 

ขบวนการดาวกระจาย 
นินนินเจอร์     

 
( ช่องGANG 
CARTOON ) 

2559 
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ตำรำง 1.1 (ต่อ)  
 

ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือภำษำไทย 
ช่องสถำนีโทรทศัน์ 

ทีอ่อกอำกำศ พ.ศ. 
3 5 7 9 อืน่ๆ 

37. 
Mahou Sentai 
Magiranger 

ขบวนการสรรพสัตว ์
จูโอเจอร์ 

    
 

( ช่อง True 
Spark Jump ) 

2560 

 
ที่มำ: ดดัแปลงจาก ขบวนการนักสู้ (Wikipedia) [ออนไลน์]. เขา้ถึง 25  มิ.ย. 2560. จาก https://th. 
wikipedia.org/wiki/ขบวนการนกัสู้ 
 

 อีกหน่ึงส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงการได้รับความนิยมและมีการติดตามรับชมในประเทศไทย     
มาอย่างยาวนานคือได้มีการจดัการแข่งขนัเพื่อหาสุดยอดแฟนพนัธ์ุแทข้บวนการยอดมนุษย ์ 5 สี  
ในรายการแฟนพนัธ์ุแท ้ออกอากาศเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ทางโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 5 ซ่ึงได้มีการกล่าวถึงแง่มุมของการขดัเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทศัน์ชุดน้ีไวด้้วย     
ดงัในบทเปิดรายการวา่  

 เร่ืองราวของขบวนการยอดมนุษย ์5 สี หรือว่าขบวนการเซ็นไต หน่ึงขบวนการ        
5 คน 5 สี ชายหนุ่มหญิงสาวคละเคล้ากันไป ภาพยนตร์จากทางญ่ีปุ่นมาสู่เมืองไทย       
ให้เด็กๆได้ชมกันด้วยความเพลิดเพลิน เสริมสร้างจินตนาการ เน้นถึงเร่ืองราวของ
ธรรมะ – อธรรม ความสามคัคี คุณงามความดีต่างๆ แต่บทสรุปสุดท้ายท่ีเหมือนกัน     
ทุกคร้ังก็คือ ธรรมะย่อมชนะอธรรม คือเร่ืองของความดีท่ีย่อมชนะความชั่ว เร่ืองของ
ขบวนการเซ็นไต. (ปัญญา นิรันดร์กุล, 2549)  
 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทศันะ ของดร.เกษม เพญ็พินนัท ์ท่ีกล่าวถึงภาพยนตร์โทรทศัน์

ชุดขบวนการยอดมนุษย ์5 สีในงานสัมมนาทางวิชาการโดยการเสวนาในหัวขอ้ “จากเพลงป๊อป           
สู่ไอม้ดแดง” เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยมีใจความวา่ 

ความน่าสนใจของภาพยนตร์โทรทศัน์ชุดยาวซูเปอร์ฮีโร่เร่ือง ขบวนการยอดมนุษย ์
5 สีหรือ Super Sentai คือ มีการส่ือผ่านให้ เด็ก รู้จักแบ่งแยกคุณธรรมความดีกับ            
ความชั่วร้าย โดยฮีโร่เหล่าน้ีเป็นตวัส่งผ่านเพื่อบ่มเพาะบุคลิกภาพ แคแรคเตอร์ หรือ
ความเข้าใจของเยาวชนในการพิทักษ์ เร่ืองอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะพิทักษ์โตเกียว             
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พิทกัษ์ญ่ีปุ่น หรือมนุษยชาติ ซ่ึงเป็นไอเดียของผูส้ร้างในการปลูกจิตส านึกให้เยาวชน
ผา่นหนงั.  
 และนอกจากฮีโร่แล้ว ยงัมีผู ้ร้ายอีกด้วย ท่ี น่าสนใจคือ ภาพลักษณ์ของผู ้ร้าย             
จะหล่อหลอมให้เยาวชนเห็นว่าส่ิงน้ีดีหรือไม่ดี ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เช่น                 
การหยิบยกสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดีมาเป็นผูร้้าย จะมีปีศาจท่ีตอ้งการท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
ไม่วา่จะอากาศ แม่น ้า ท าลายพืชพรรณธญัญาหาร. (มติชนออนไลน์, 2553) 
ด้วยเน้ือหา และการด าเนินเร่ืองท่ีแสดงถึงบทบาทผูพ้ิทกัษ์ของซูเปอร์ฮีโร่หนุ่มสาว     

ทั้ ง 5 ผูเ้ป็นขวญัใจเด็กๆเหล่าน้ี อาจกล่าวได้ว่าขบวนการยอดมนุษย์ 5 สีนั้น เปรียบเสมือนผูท่ี้        
เป็น Role Model คือผูเ้ป็นฮีโร่ตน้แบบประจ าใจแก่เด็กๆคอยท าหนา้ท่ีปลูกฝังความคิดและทศันคติ
ในการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต ถึงแมว้่าเด็กแต่ละคนจะมีฮีโร่ในจินตนาการท่ีแตกต่างกนั   
แต่เม่ือลองคล่ีฮีโร่ของเด็กแต่ละคนออกมา จะเห็นว่าฮีโร่เหล่านั้นล้วนแต่เป็นบุคคลท่ีมีศีลธรรม 
พิทักษ์ความดีขจัดความชั่ว มีการเสียสละ และท าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หากช้ีให้เด็กๆ           
เห็นแก่นแทใ้นตวัของฮีโร่ในจินตนาการเหล่าน้ีแลว้  ฮีโร่ท่ีเด็กเช่ือมัน่และศรัทธาจะเกิดประโยชน์
ต่อตวัของเด็กๆเอง และจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัเขาในอนาคต 

 ถึงแม้ว่าภาพยนตร์ชุดขบวนการยอดมนุษย์ 5 สีในประเทศไทย มกัจะไม่ได้ถูกมอง        
ในแง่ของการขัดเกลาสังคมเท่าไรนัก แต่ด้วยเน้ือหาสาระท่ี เป็นหัวใจในการด าเนินเร่ือง               
ของภาพยนตร์ชุดน้ีกลับมีแก่นหลักใหญ่ของเร่ืองท่ีว่าด้วย ความดีงาม การพิทกัษ์ การปกป้อง      
การคิดดีท าดี และความสามคัคีเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกัน ซ่ึงการวิเคราะห์เน้ือหาของภาพยนตร์
โทรทัศน์ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะสามารถช้ีให้เห็นถึงกลวิธี                    
การเล่าเร่ืองท่ีสามารถสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคมหลายๆดา้นเอาไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงการศึกษา
โดยวธีิการ Textual Analysis น้ี จะท าให้สามารถคน้พบการขดัเกลาทางสังคมดา้นต่างๆท่ีสอดแทรก
อยูใ่นเน้ือหาของเร่ืองท่ีปรากฏสู่สายตาของเด็กๆท่ีรับชม ซ่ึงจะเป็นอีกหน่ึงกา้วส าคญัในการปลูกฝัง
เด็กและเยาวชนโดยช่องทางส่ือภาพยนตร์โทรทศัน์ท่ีสามารถสร้างความเพลิดเพลินและดึงดูดให้
เด็กๆรับชมพร้อมกับสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคมเข้าไวใ้นเน้ือหาไปพร้อมๆกัน เด็กๆจะ
สามารถซึมซบัและแยกแยะ “ความดีงาม – ความชัว่ร้าย” ท่ีตอ้งประสบพบเจอในชีวิตประจ าวนัได้ 
เป็นอีกทางหน่ึงท่ีส่ือสารมวลชนจะกา้วเขา้มามีบทบาทในการหล่อหลอมเด็กๆให้เติบโตเป็นคนดี
และเป็นรากฐานท่ีดีให้กบัสังคมไทยทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต และอีกแง่มุมหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ 
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดน้ี ท่ีไม่ว่าจะผ่านไปนานก่ีปี 
ขบวนการ 5 สีทุกเร่ืองก็ยงัมีล าดบัและแนวทางการด าเนินเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนั และยงัคงแก่นหลกัไว้
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อย่างมัน่คงเสมอมา แม้ว่าจะมีการผลิตสร้างมาอย่างต่อเน่ืองกว่า 40 ปีแล้วก็ตาม แต่ยงัคงได้รับ
ความนิยมและสามารถครองใจผูช้มทั้งเด็กและผูท่ี้ช่ืนชอบในวยัอ่ืนๆมาอยา่งยาวนาน  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงอยากจะท าการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ือง
ของภาพยนตร์โทรทศัน์ชุดขบวนการยอดมนุษย ์5 สี รวมไปถึงการสอดแทรกกระบวนการขดัเกลา
ทางสังคมในประเด็นต่างๆว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างพลังแห่ง         
การสร้างสรรคท์างส่ือ ในการสร้างเด็กและเยาวชนท่ีเป่ียมไปดว้ยพลงัอนัดีใหก้บัอนาคตต่อไป 
 
1.2 ปัญหำน ำวจัิย 
  ภาพยนตร์โทรทศัน์ชุดขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี มีรูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการ
เล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆอยา่งไร  
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขัดเกลา               
ทางสังคมของภาพยนตร์โทรทศัน์ชุดขบวนการยอดมนุษย ์5 สี 

2) เพื่อวิเคราะห์บทบาทในการขัดเกลาทางสังคมในด้านต่างๆของภาพยนตร์โทรทัศน์                   
ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) ได้ข้อมูลและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์โทรทัศน์ประเภทเดียวกันน้ี            
ของไทยในด้านเน้ือหาท่ีจะสามารถปลูกฝังและพัฒนาจิตใจของผู ้ชมให้ มี จิตส านึก ท่ี ดี                          
ในการอยูร่่วมกนัในสังคมอนัเป็นพื้นฐานของความเขม้แขง็ของชาติ 

2) ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยสามารถเป็นประโยชน์ ต่อวงการส่ือสารมวลชนไทย                 
ในการเป็นแบบอย่างการน าเสนอเน้ือหาท่ีสร้างสรรค์และขดัเกลาสังคมโดยวิธีการสอดแทรก             
ท่ีไม่ยดัเยียดจนเกินไป ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้ งการศึกษาชั้ นเชิงในการเล่าเร่ืองและชั้ นเชิง                     
ในการสอดแทรกสาระเขา้ไวใ้นเน้ือหาอยา่งลงตวั 

3) ผลการวิจยัสามารถน าไปปรับใช้ให้เขา้กบับริบทความเป็นไทย ในการผลิตสร้างภาพยนตร์
โทรทศัน์ประเภทเดียวกนัน้ีต่อไป 

4) ใน เชิงนโยบายขับ เค ล่ือนการใช้ ส่ื อ  สามารถน าผลการวิจัย ช้ิน น้ี ไป เป็นแนวทาง                   
ในการผลกัดนัให้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวทางมากข้ึนในการผลิตส่ือท่ีมีเน้ือหาสาระ       
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ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูช้มและสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีเป็นก าลงัส าคญัของอนาคตชาติ 
และบา้นเมือง 
 
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขดัเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด 
ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี มีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี    

 ศึกษาภาพยนตร์โทรทศัน์ญ่ีปุ่นชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” ท่ีได้รับการเผยแพร่                
อย่างถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ิในประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 37 เร่ือง และจะท าการศึกษาจากส่ือท่ีมีภาพ 
เสียง และบทพากยแ์บบเดียวกบัท่ีเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทยโดยผูศึ้กษา          
ได้คัดเลือกเร่ือง “ขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ  ทคคิวเจอร์ (Ressha Sentai TOQGER)” ซ่ึงเป็น
ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี  ท่ีออกอากาศเสร็จส้ินไปแล้ว  (พ.ศ.2558-2559 ทางช่อง GANG 
CARTOON และ ไทยทีวสีีช่อง 3) จ  านวนทั้งส้ิน 10 ตอน ดงัน้ี 
  1. สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 

2. สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ 
 3. สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 
 4. สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 
 5. สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี 
 6. สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า 
 7. สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล 
 8. สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ 
 9. สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์
 10. สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว  
 
1.6 นิยำมศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง 

กำรขัดเกลำทำงสังคม หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมของมนุษยท่ี์สังคม
ได้วางไว้เป็นแบบแผนให้ปฏิบัติ ให้มนุษย์ในสังคมได้เรียนรู้ถึงคุณค่า ระเบียบ กฎเกณฑ ์                  
เพื่อเป็นการพฒันาบุคคลในสังคม ใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ 

1) ความอ่อนนอ้ม เคารพผูอ้าวโุส  2) ความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ  
3) การเคารพกฎ กติกาของสังคม  4) ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง 
5) ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน  6) ความมีระเบียบ วนิยั 
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7) ความอดทน อดกลั้น   8) ความรับผดิชอบ  
9) ความขยนัหมัน่เพียร ความพยายาม 10) ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
11) การมีภาวะความเป็นผูน้ า  12) มีความคิดสร้างสรรค ์
รูปแบบกำรน ำเสนอ  หมายถึง ประเภทของภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด ขบวนการ                     

ยอดมนุษย์ 5 สี เช่น ประเภทท่ีมีเน้ือหาหลักเป็นการผจญภยั  ประเภทท่ีมีเน้ือหาหลักเป็นการ
สืบสวนสอบสวน  เป็นตน้ 

เทค นิ คกำร เล่ ำ เร่ือ ง  ห ม าย ถึ ง  การศึกษาองค์ป ระกอบ ท่ี ใช้ ในก ารเล่ า เร่ือ ง                   
กลวิธีการเล่าเร่ือง โดยศึกษาวิเคราะห์จากภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี                               
อนัประกอบดว้ย โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร ความขดัแยง้ ฉาก และมุมมองการเล่าเร่ือง  

ภำพยนตร์โทรทัศน์ชุด ขบวนกำรยอดมนุษย์ 5 สี หมายถึง ภาพยนตร์โทรทศัน์ส าหรับ
เด็กและเยาวชนประเภทภาพยนตร์โทรทศัน์จากประเทศญ่ีปุ่น ชุด ซูเปอร์เซ็นไต ท่ีผลิตสร้างโดย 
บริษทั โตเอะ คอมพานี  และได้ รับการเผยแพ ร่อย่างถูกต้องตาม ลิขสิท ธ์ิ ในประเทศไทย             
จ  านวน 37 เร่ือง 

เนื้อเร่ืองหลัก หมายถึง เน้ือเร่ืองท่ีเป็นแก่นใหญ่สุดของเร่ือง เป็นเส้นเร่ืองหลกัท่ีจะ        
ท าใหเ้น้ือเร่ืองด าเนินต่อเน่ืองไปตลอดทั้ง 47 ตอน คือตั้งแต่ตอนแรกไปจนถึงตอนอวสาน  

เนื้อเร่ืองรอง หมายถึง เน้ือเร่ืองท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละตอน จะเป็นเหตุการณ์
ท่ีตวัละครตอ้งประสบพบเจอแลว้สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใหจ้บไปภายใน 1-2 ตอน  



   
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจัย เร่ือง “การวิ เคราะห์ เนื้อหาและบ ท บ าท การขัด เกลาท างสั งคม                    

ของภาพยนตร์โทรทัศน์ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” ผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิด เอกสารและงานวิจยั              
ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเร่ืองรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก (Children’s Television Programs) 
2.2 แนวคิดเร่ืองประเภทของภาพยนตร์โทรทศัน์ (TV Series Genre) 
2.3 แนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ือง (Narrative) 
2.4 แนวคิดเร่ืองการจดัองคป์ระกอบรวมในฉาก (Mise En Scene) 
2.5 แนวคิดเร่ืองสัญวทิยา (Semiology)  
2.6 แนวคิดเร่ืองกระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) 
2.7 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.1 แนวคิดเร่ืองรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก (Children’s Television Programs) 
 เน่ืองจากวยัเด็กจะเป็นวยัท่ีสามารถแยกแยะโลกจริงกบัโลกสมมติไดเ้พียงแค่ระดบัหน่ึง

ต่างจากวยัรุ่นท่ีสามารถรับรู้วา่รายการโทรทศัน์นั้นเป็นส่ิงท่ีสมมติข้ึน เป้าหมายหลกัของแนวคิด
เร่ืองรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กจึงเป็นช่วงวยัเด็กเล็กจนถึงก่อนวยัรุ่น รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก
ควรมีเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอท่ีเด็กสามารถเขา้ใจได้ง่าย ได้สาระและความรู้ เสริมสร้าง
พฒันาการดา้นร่างกายจิตใจ แต่ในขณะเดียวกนัก็สร้างความบนัเทิงควบคู่กนัไปดว้ย รูปแบบของ
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กจึงมีลกัษณะไดห้ลากหลายคลา้ยคลึงกบัรายการโทรทศัน์ประเภทอ่ืนๆ 

2.1.1 ลกัษณะของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กท่ีออกอากาศทุกวนัน้ี สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ              

ได ้6 ประเภท ดงัน้ี (ศิริวรรณ อนนัตโ์ท และเกียรติสุดา ภิรมย,์ 2551, น.11-6) 
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1) รายการท่ีเน้นการแสดงออกของเด็กๆ เป็นรายการท่ีมีกิจกรรมให้เด็กไดแ้สดงออกถึง
ความสามารถด้านต่างๆ หรืออาจมีการคัดเลือกเด็กๆเพื่อมาแสดงความสามารถในรายการ                 
เช่นรายการ “ซูเปอร์จ๋ิว” เป็นตน้ 

2) รายการประเภทนิตยสารทางอากาศ โดยจะแบ่งเป็นช่วงย่อยๆหลายรายการ เพื่อสร้าง
ความสนุกสนานหลากหลายภายในรายการเดียว ท าให้เด็กดูแล้วไม่เบ่ือ อาจแบ่งเป็นช่วงละคร
การ์ตูน ช่วงประดิษฐ์ของเล่น สอนวาดภาพ สัมภาษณ์คนเก่ง เช่นรายการ “สอนศิลป์” “เจา้ขนุทอง”                   
“ดาราการ์ตูน” เป็นตน้ 

3) รายการประเภทการแข่งขัน เป็นรายการท่ีเปิดโอกาสให้เด็กสามารถสมัครเข้ามา          
เพื่อแข่งขันความสามารถและความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประกวดร้องเพลงในรายการ                 
THE VOICE KIDS เป็นตน้ 

4) รายการสารคดี จะเน้นการให้สาระความรู้ผ่านการน าเสนอเร่ืองราวในด้านต่างๆ เช่น 
เร่ืองราวการสู้ชีวิตของเด็กดีในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนในรายการ “คบเด็กสร้างบา้น” วีถีชีวิต
ของเด็กในชนบท ในรายการ “ทุ่งแสงตะวนั” 

5) รายการภาพยนตร์การ์ตูน (Animation) เป็นภาพยนตร์ท่ีฉากและตวัละครเคล่ือนไหว 
จากการเล่นภาพวาดอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัสามารถสร้างสรรคด์ว้ยคอมพิวเตอร์กราฟฟิคในลกัษณะ 
3 มิติได้ด้วย เช่น การ์ตูนยอดนิยมตลอดกาลชุด “โดเรม่อน” ภาพยนตร์การ์ตูนไทย  3 มิ ติ                   
เร่ือง  “กา้นกลว้ย” เป็นตน้ 

6) รายการละครหรือภาพยนตร์โทรทศัน์ จะแสดงโดยคนจริงๆ (Live action)  อาจเป็นแบบ
ตอนเดียวจบหรือเป็นแบบภาพยนตร์ชุดท่ีออกอากาศต่อกันหลายตอนก็ได้ เช่น “ภาพยนตร์
โทรทศัน์ชุด “ขบวนการผูก้ลา้ไดโนเสาร์ เคียวริวเจอร์”, ละครโทรทศัน์ชุด “หลวงตามหาชน”       

2.1.2 เนือ้หารายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
ในขณะท่ีความสนุกสนานและความบนัเทิงในรายการส าหรับเด็กนั้นเป็นส่ิงส าคญัใน

การดึงดูดให้เด็กช่ืนชอบและเพลิดเพลินไปกบัการติดตามรับชม แต่หวัใจหลกัของรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กคือจะตอ้งมีเน้ือหาท่ีแฝงไวด้ว้ยสาระและการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก
ไดจ้ริง  เพราะรายการท่ีเด็กๆช่ืนชอบอาจไม่ใช่รายการท่ีดีเสมอไป ภาพและค าพดูท่ีปรากฏในจอจึง
ควรมีความเหมาะสมตามสภาพวยัของเด็กท่ีติดตามรับชมดว้ย  

โดยในแต่ละช่วงวยัของเด็กนั้ นจะมีความคิดและความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน จึงควร            
แบ่งช่วงวยัของเด็กออกเป็นกลุ่ม เน้ือหารายการท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กแต่ละกลุ่มควรมีลกัษณะ     
ท่ีเหมาะสม และส่ิงส าคัญคือ อย่าพยายามคิดแทนเด็ก แต่ควรค านึงถึงภูมิหลังและพฒันาการ             
ของเด็กเป็นหลกั เช่นรายการประเภทการแข่งขนั ควรน าเสนอเน้ือหาการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
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มากกว่าการเอาชนะคู่แข่ง โดยเป็นการสร้างจิตส านึกในใจให้เด็กคิดและน าไปแบบอย่างในการ           
ใชชี้วติของตวัเองต่อไป (ลกัษมี คงลาภ และคณะ, 2552, น.117) 

  
ตารางที ่2.1 แสดงเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเด็กแต่ละวยั  

 
 อายุ 2-4 ปี อายุ 5-7 ปี อายุ 8-10 ปี อายุ 11-12 ปี อายุ 13-17 ปี 

เนือ้หา หา้มน าเสนอ
ความ- 
ตึงเครียด 
ทางอารมณ์ 

 
เน้ือหา 

ท่ีน าเสนอ 
ใหเ้ห็นวา่เด็ก
ถูกปล่อยให้
ตกอยูใ่น
อนัตราย 
ตามล าพงั       
จะท าใหเ้ด็ก
หวาดกลวั

และ 
อารมณ์เสีย 

อยา่เนน้ 
การใชอ้ารมณ์
ระหวา่งความ
เป็นจริงและ
จินตนาการ

(เดก็วยันีย้งัไม่
สามารถ
แยกแยะ 

ความเป็นจริง
และ

จินตนาการ
ได้) 

 
อยา่เสนอ

ความผดิหวงั
ท่ีรุนแรง 
ความวติก
กงัวล หรือ
ประเด็นท่ี

เก่ียวกบัจิตใจ 
 
 
 

เด็กจะเร่ิมรับ
กบัความ
ขดัแยง้ทาง
อารมณ์ได ้
เช่น การ

สูญเสียสัตว์
เล้ียง บิดา
มารดาหรือ
การหยา่ร้าง 

 
ถา้มีฉาก 
ท่ีแสดง

อารมณ์โกรธ, 
อนัธพาล, 
ความ

จงรักภกัดี, 
ประเด็นดา้น
ศีลธรรม  

ควรน าเสนอ
วธีิการ

แกปั้ญหาให้
เด็กเห็นดว้ย 

 

เด็กจะรับกบั
ประเด็นความ
ซบัซอ้นทาง
จิตใจไดม้าก
ข้ึน เช่น ความ
สูญเสีย การ
ถูกปฏิเสธ 
และความ
ผดิหวงั 

 
เด็กสามารถ
แยกแยะ

ความถูกผดิ
และ

สถานการณ์ท่ี
เป็นละครได ้

เด็กสามารถ
เปิดรับ

ประเด็นทาง
สังคมท่ี

ซบัซอ้นได ้
เช่น ความรวย 
ความจน 

อาชญากรรม 
การเหยยีดผวิ 

 
ประเด็น

เก่ียวกบัความ
โกรธ อิทธิพล
ของกลุ่ม

เพื่อน แฟชัน่ 
ฯลฯ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ)  
 

 อายุ 2-4 ปี อายุ 5-7 ปี อายุ 8-10 ปี อายุ 11-12 ปี อายุ 13-17 ปี 

เนือ้หา  อยา่เสนอ
ความเป็น

อนัธพาลหรือ
การบีบบงัคบั

ข่มขู่ 
 

  เด็กรับ
ประเด็นการ

ริเร่ิม
ความสัมพนัธ์
เชิงเพศได ้แต่
อยา่ใหมี้
เน้ือหา
โจ่งแจง้
เกินไป 

ภาษา หา้มใชค้  า
หยาบคาย 

หา้มใชค้  า
หยาบคาย 

มีค าหยาบคาย
ไดบ้า้ง เช่น 
การสบถ 

มีค าหยาบคาย
ไดบ้า้ง  

เช่น เก่ียวกบั
การพดูถึง
อวยัวะต่างๆ
ในร่างกาย 

มีค าหยาบคาย
ไดบ้า้ง เช่น 
ค าอุทานต่างๆ 

ความรุนแรง แมเ้ด็กวยัน้ี 
จะไดช้ม
การ์ตูนท่ีมี
ความรุนแรง
อยูแ่ลว้  

แต่ไม่ควรให้
เห็นการแกไ้ข
ความขดัแยง้
ดว้ยการใช้
ก าลงั 

สามารถดูภาพ
การ์ตูนท่ีมี
การต่อยตีกนั

ไดบ้า้ง  
แต่ไม่ควรดู
ภาพหรือ
การ์ตูนท่ีมี
การใชค้วาม
รุนแรงจน
บาดเจบ็หรือ

ถึงตาย 

ดูภาพการ
ต่อสู้ของ
พระเอก 

หรือการใช้
อาวธุได ้ 
แต่อยา่ให ้
เห็นเลือด 

 
 

ดูภาพ 
การต่อสู้ใน
ประวติัศาสตร์

ได ้ 
แต่อยา่ใหเ้ห็น
ภาพความ
รุนแรงแบบ

ใกล้ๆ  
 
 
 
 

การใชค้วาม
รุนแรง ควร
แสดงใหเ้ด็ก
เห็นวา่มีผล 

ท าใหเ้จบ็ปวด
มากกวา่

ระบายอารมณ์
หรือการ
เอาชนะ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ)  
 

 อายุ 2-4 ปี อายุ 5-7 ปี อายุ 8-10 ปี อายุ 11-12 ปี อายุ 13-17 ปี 

ความ
รุนแรง 

  การใชค้วาม
รุนแรงควร
แสดงใหเ้ด็ก
เห็นวา่มีผลท า
ใหเ้จบ็ปวด
มากกวา่

ระบายอารมณ์
หรือการ
เอาชนะ 

การใชค้วาม
รุนแรงควร
แสดงใหเ้ด็ก
เห็นวา่มีผลท า
ใหเ้จบ็ปวด
มากกวา่

ระบายอารมณ์
หรือการ
เอาชนะ 

จ ากดัเวลา
การดูภาพ
ความรุนแรง 

เกีย่วกบัเพศ ไม่ควรใหมี้
เน้ือหา

เก่ียวกบัเพศ 

น าเสนอ
แนวคิด
เก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง

เด็กชายและ
เด็กหญิงได ้
แต่ไม่ควรมี
มากกวา่นั้น 

ใชมุ้กตลก
เก่ียวกบัการ
ใชอ้วยัวะ
ต่างๆ แต่ไม่
ควรเป็นตลก
ทางเพศ 

ไม่ใหมี้ภาพ
เปลือย แต่มี
การจุมพิต
ทกัทาย
ระหวา่ง

เด็กชายและ
เด็กหญิงได ้

 
อยา่ใหมี้การ
เลียนแบบทาง

เพศ 

มีการตลก
ทางเพศได้

บา้ง  แต่อยา่มี
ภาพเปลือย 

ความกลวั กลวัการถูก
ลอ้เลียน 

ดูเร่ืองผไีด ้
แต่อยา่ใหเ้ป็น
เร่ืองอนัตราย
เก่ียวกบัพอ่แม่
หรือพี่นอ้ง
ของเด็ก 

ดูสถานการณ์
ท่ีท าให ้           

ไม่สบายใจได ้
แต่ตอ้งจบ
อยา่งมี
ความสุข 

 

ดูเร่ืองราว
ละครท่ีท าให้
ไม่สบายใจได ้
แต่ตอ้งไม่

เก่ียวกบัพี่นอ้ง
หรือความ
ปลอดภยั 

ดุเร่ืองราว
ละครท่ีท าให้
ไม่สบายใจ
หรือน่ากลวั
ไดแ้ต่อยา่มี
ภาพเลือด 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ)  
 

 อายุ 2-4 ปี อายุ 5-7 ปี อายุ 8-10 ปี อายุ 11-12 ปี อายุ 13-17 ปี 

ความกลวั   ดูภาพหนา้ตา
น่ากลวัและ
ภาพปิศาจได ้

ดูความน่ากลวั
เล็กนอ้ยได ้
แต่ตอ้ง

น าเสนอวกีาร
แกปั้ญหาเชิง
บวกท่ีชดัเจน

แก่เด็ก 

 

พฤติกรรม
ทางสังคม 

เสนอตน้แบบ
ท่ีดีมีความ
หลากหลาย
ทางเพศและ
เช้ือชาติ 

 
หา้มน าเสนอ
เน้ือหาเชิง
อคติ 

เสนอตน้แบบ
ท่ีดีมีความ
หลากหลาย
ทางเพศและ
เช้ือชาติ 

 
หา้มน าเสนอ
เน้ือหาเชิง
อคติ 

แสดงใหเ้ด็ก
เห็นวา่ 

พฤติกรรม
ต่อตา้นสังคม

หรือ 
การเหยยีดผวิ 
ตอ้งไดรั้บ
ผลตอบแทน

เชิงลบ 

อิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อน 

มีความส าคญั
มากต่อเด็ก 
ในวยัน้ี 

 
แสดงใหเ้ด็ก
เห็นถึง

ผลกระทบต่อ
พฤติกรรม

ต่อตา้นสังคม
หรือการ
เหยยีดผวิ 

สามารถ
น าเสนอ
บทบาท 
เชิงลบได ้        

แต่ตอ้งใหเ้ด็ก
เห็นผลลพัธ์
เชิงลบดว้ย 

 
ทีม่า: ศิริวรรณ อนนัตโ์ท และเกียรติสุดา ภิรมย ์(2551, น.11-54 - 11-56)  

 
สังคมไทยเร่ิมให้ความส าคญัต่อประเด็นต่างๆในเร่ืองของเด็กจริงจงัมากข้ึนโดยมีการ

เน้นย  ้ าถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามท่ีได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย               
พ.ศ.2521 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน และได้มีนโยบายการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน           
แห่งชาติข้ึน โดยใน “แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559” ไดมุ้่งเนน้การพฒันาเด็ก
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ตามแนวทาง “โลกท่ีเหมาะสมกับเด็ก” ซ่ึงหน่ึงในแนวทางการพฒันาน้ีได้มีการมุ่งเน้นในด้าน        
“ส่ือสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน” และแนวทางการพัฒนาน้ีย ังคงน ามารวมอยู่ใน 
“แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564” อีกดว้ย การจดัประเภทและรูปแบบรายการ
ส าหรับเด็กจึงถือเป็นส่ิงส าคัญตามนโยบายเพื่อการพฒันา เด็กควรได้รับชมรายการโทรทัศน์          
ท่ีเหมาะสมต่อช่วงวยัและเป็นรายการท่ีสามารถส่งเสริมพัฒนาการ ความนึกคิด และอารมณ์ 
บทบาทหน้าท่ีของรายการโทรทัศน์ในฐานะส่ือท่ีมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน                
จึงไม่ใช่แค่การน าเสนอเพื่อความบนัเทิง หากแต่รายการโทรทัศน์ยงัสามารถท าหน้าท่ีปลูกฝัง                        
การขดัเกลาทางสังคมโดยการสอดแทรกลงในรูปแบบรายการ หรือในเน้ือหาและการเล่าเร่ือง 
ดงันั้นในการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์เนื้อหาและบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์
โทรทัศน์ญ่ีปุ่น ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” แนวคิดเร่ืองรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก จะเป็น
กรอบท่ีผูศึ้กษาน าไปใช้วิเคราะห์บทบาทในการขดัเกลาทางสังคมในด้านต่างๆของภาพยนตร์
โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี 

 
2.2 แนวคิดเร่ืองรูปแบบภาพยนตร์โทรทัศน์ (TV Series Genre) 

 Genre (อ่านว่า “ฌ็อง”) เป็นภาษาฝร่ังเศส หมายความว่าประเภท หรือ รูปแบบ                
ซ่ึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการศึกษาและจัดแบ่งประเภทของส่ือต่างๆ เช่น วรรณกรรม     
รายการโทรทศัน์ ละคร ภาพยนตร์ โดยในส่ือแต่ละประเภทนั้นก็จะมี Genre ต่างกนัออกไป เช่น 
Genre ของภาพยนตร์โทรทัศน์ประเภทต่างๆ  สยองขวัญ  (Horror) แอ็คชั่น  (Action) และ            
สนุกสนาน (Comedy) เป็นตน้ 

 ดังนั้ น  Genre อาจหมายถึง ตระกูล สายพันธ์ุ  แนว ประเภท หมวดหมู่  รูปแบบ               
ท่ีท าให้  เกิดขนบ (Convention) ประจ าตัวของเน้ือหาหรือแนวทางของการด าเนินเร่ืองราว                
ของส่ือนั้นๆ(นบัทอง ทองใบ, 2553, น.28) 

 ความเป็นมาของ Genre นั้นอาจกล่าวได้ว่าเร่ิมมาตั้งแต่ยุคกรีก อริสโตเติล (Aristotle)  
ไดจ้ดัประเภทของวรรณคดีในยุคสมยันั้นตามคุณลกัษณะของเน้ือหาบทละคร ออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ มหากาพย์(Epic), โศกนาฎกรรม  (Tragedy) และ สุขนาฎกรรม  (Comedy) เม่ือเข้าสู่ยุค              
เรเนซองส์ อริส โตเติล ไดคิ้ดคน้แนวคิดการแบ่งประเภททางชีววทิยามาประยกุตใ์ชก้บัวทิยาศาสตร์                  
ในการจัดหมวดหมู่ทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต หรือท่ี เรียกว่า “อนุกรมวิธาน (Taxonomy)”                
เป็นเกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงมีชีวติออกเป็นหมวดหมู่ตามสายวิวฒันาการ เช่น ไฟลมั, สปีชีส์ เป็นตน้ 
ต่อมาในช่วงกลางศตวรรษท่ี19 ส่ือส่ิงพิมพ์ได้แพร่หลายมากข้ึน ท าให้เกิดความหลากหลาย              
ของประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ จึงมีการน าแนวคิดของอริสโตเติลมาใช้แบ่งหมวดหมู่นวนิยาย                    
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ไดเ้ป็นประเภทต่างๆเพิ่มข้ึน เช่น นวนิยายลึกลบั (Myth), รักโรแมนติค (Romance), นิยายท่ีมีความ
สมจริง (Realistic) เป็นต้น ในช่วงปี ค.ศ. 1960 อุตสาหกรรมภาพยนตร์มีความเฟ่ืองฟูอย่างมาก         
ในภาคธุรกิจ ถึงกับมีการขยายตัวของสถาบันการศึกษาด้านภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัย                    
ในยุคน้ี Genre ได้ถูกหยิบยกน ามาศึกษาอย่างจริงจงัอีกคร้ัง ท าให้เกิดแนวคิด “สูตร (Formula)”  
เพื่อหาสูตรส าเร็จของภาพยนตร์แต่ละประเภทส าหรับเป็นแนวทางในการผลิตสร้างภาพยนตร์       
แนวนั้นๆสู่ตลาด และยงัพบแนวคิด “ประพนัธกร (Author theory)” ท่ีอธิบายไดว้่า ภาพยนตร์ท่ีมี
ผูส้ร้างคนเดียวกนัจะเกิดลกัษณะร่วมอนัเป็นเอกลกัษณ์ในการน าเสนอบางอย่างท่ีคล้ายคลึงกัน         
เรียกได้ว่าเป็นลายเซ็นต์ของผูน้ั้นนัน่เอง ประเภทของภาพยนตร์ท่ีไดรั้บความนิยมในยุคน้ี ไดแ้ก่  
ภาพยนตร์ประเภทคาวบอย (Western film), ประเภทนักเลงอันธพาล (Gangster film) เป็นต้น  
ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1970 ได้มีการน าแนวคิด Genre มาวิเคราะห์ส่ือโทรทศัน์ เพราะเป็นส่ือท่ี                 
รวบรวมรายการหลากหลายประเภทไว้ในท่ีเดียวกัน เช่น ละคร โฆษณา กีฬา ข่าว เป็นต้น                     
โดย A.Berger (1992) (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2553) ได้จัดประเภทรายการโทรทัศน์                
ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ รายการประเภทแข่งขนั (Contest) รายการประเภทละคร (Drama) 
รายการประเภทข่าว (Actuality) และรายการประเภทการโนม้นา้ว(Persuasion) เป็นตน้ 

 A.Berger (1992) (อ้างถึงใน  กาญจนา แก้ว เทพ , 2553) ได้ก ล่าวถึงความส าคัญ                 
ของการศึกษา Genre ของผลงานส่ือไว ้3 ประการ ดงัน้ี  

 1. ท าใหท้ราบวา่ส่ือท่ีศึกษานั้น จดัอยูใ่นประเภทอะไร 
 2. ส่ือท่ีศึกษาอยูน่ั้น ถูกสร้างข้ึนมาอยา่งไร 
 3. ส่ือท่ีศึกษาอยูน่ั้น ท าบทบาทหนา้ท่ีอะไรต่อผูรั้บสาร 
 Genre จึงเป็นส่วนส าคัญในการจ าแนกประเภท จัดหมวดหมู่ของส่ิงต่างๆท่ีใช ้                

ในการศึกษาและวิเคราะห์ โดยเฉพาะในดา้นส่ือ ซ่ึงจะช่วยเป็นตวัก าหนดว่า ส่ือท่ีก าลงัศึกษานั้น
เป็นส่ือประเภทใด และผูช้มจะมีความรู้สึกหรือคาดหวงัอะไรต่อส่ือประเภทนั้ น อันเป็นการ            
ส่งผลเช่ือมโยงไปถึงผูผ้ลิตดว้ย เช่น เพียงแค่ไดย้ินช่ือภาพยนตร์ชุด เร่ือง “ฮอร์โมน วยัวา้วุน่” ผูช้ม  
ก็จะคาดหวงัถึงภาพยนตร์โทรทศัน์ท่ีจะต้องถูกสร้างข้ึนด้วยเน้ือหาท่ีทนัสมยั เน้ือเร่ืองสะท้อน
ทศันคติและพฤติกรรมแสบๆของวยัรุ่น มีตวัแสดงหลกัเป็นวยัรุ่น สามารถส่ือถึงความเป็นวยัรุ่น         
ไดเ้ป็นอยา่งดีและมีชั้นเชิงในการน าเสนอท่ีทนัสมยั เป็นตน้  

2.2.1 การวเิคราะห์รูปแบบ 
ในการศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์โทรทศัน์นั้ นสามารถจดัหมวดหมู่ตามการจ าแนก

รูปแบบของละครโทรทศัน์ทั้ง 9 ประเภท ดงัน้ี 



21 

 

1) History อา้งอิงจากเร่ืองจริงหรือจากประวติัศาสตร์ มีเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนบนรากฐานของ
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจมีเน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์สามารถหาหลกัฐาน
อา้งอิงได ้

2) Drama แนวชีวิต หรือท่ี เรียกว่า “ละครชีวิต”(Drama)  เน้ือหาสาระของภาพยนตร์
โทรทัศน์ประเภทน้ีกินความหมายไปกวา้งมาก ส่วนใหญ่เป็นนวนิยายเก่ียวกับชีวิตความรัก 
สามารถเป็นเร่ืองของตวัละครตั้งแต่ระดับชายขอบไปจนถึงชนชั้นสูง อาจเป็นเร่ืองราวในอดีต         
หรือปัจจุบัน หรืออาจเป็นเร่ืองราวการต่อสู้ ด้ินรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและครอบครัว               
มีคติสอนใจระหวา่งสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อกบัลูก แม่กบัลูก พี่กบันอ้ง ครูกบันกัเรียน เป็นตน้ 
บางเร่ืองอาจมีเน้ือหาหนกั จริงจงั ในขณะท่ีบางเร่ืองมีเน้ือหาเบาจรรโลงใจ เป็นตน้ 

3) Comedy แนวตลกขบขนั หรืออาจเรียกว่า “ละครเบาสมอง” มีเน้ือหาตลกขบขนั ส่วน
ใหญ่จะเก่ียวกบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัมาผูกเป็นเร่ืองราวให้ชวนหัวเราะ อาจมีเน้ือหาเบา
สมอง สามารถแฝงสาระในเน้ือหาไดด้ว้ย 

4) Crime แนวอาชญากรรมสืบสวนสอบสวน เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัคดีและอาชญากรรม อาจมี
เน้ือหาท่ีค่อนขา้งรุนแรงและหนกั มกัเป็นเร่ืองของคนดีและคนร้าย ต ารวจกบัผูร้้าย สายลบั นกัสืบ 
เป็นตน้ 

5) Action แนวการต่อสู้ สร้างความต่ืนเตน้เร้าใจดว้ยการต่อสู้ ศิลปะการป้องกนัตวั รวมถึง
การใชอ้าวธุต่างๆซ่ึงเป็นแกนหลกัในการด าเนินเร่ือง 

6) Horror แนวลึกลบัสะเทือนขวญั เก่ียวกบัความลึกลบัน่ากลวั เร่ืองราวเหนือธรรมชาติ 
อาจเป็นแนวไสยศาสตร์หรือไม่สามารถพิสูจน์ไดท้างวิทยาศาสตร์ ชวนคิดติดตามทั้งๆท่ีมีความ         
น่ากลวั 

7) Adventure แนวผจญภัย ว่าด้วยการเดินทางผจญภัยเพื่ อแสดงส่ิงท่ีต้องการ เช่น          
โชคลาภ ขุมทรัพย์ ห รือ ส่ิงของท่ี เป็นเป้ าหมาย ต้องหลีกหนีและฝ่าฟันภย ันตรายต่างๆ                     
ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อนเพื่อความอยูร่อดของตวัละคร 

8) Fantasy แนวเพอ้ฝันมหศัจรรย ์ มีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัความมหศัจรรยท์างวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความเพ้อฝันล ้ าจินตนาการ มักเก่ียวกับ สัตว์ล้านปี มนุษย์นอกโลก หุ่นยนต ์          
ห รืออาจเก่ียวกับยอดมนุษย์ ผู ้พิทักษ์สันติภาพของโลก เป็นต้น เหมาะกับผู ้ชมกลุ่มเด็ก 
สถานีโทรทัศน์มักจัดรายการละครประเภทน้ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีคาดว่าเด็กจะรับชมมากท่ีสุด             
อย่างไรก็ตามละครในแนวน้ีบางเร่ืองก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้หญ่ด้วย เช่น ภาพยนตร์โทรทศัน์             
ท่ีเสนอเร่ืองราวของการปราบอธรรมโดยยอดมนุษย์ท่ีอาศัยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ล ้ ายุค             
เป็นตน้ 
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9) Literature/Folk Tales แนวนิทานพื้นบา้นวรรณคดี มีเน้ือหาท่ีสร้างจากต านาน วรรณคดี 
หรือนิทานพื้นบ้าน มีคติสอนใจ ความดีความชั่ว อิทธิฤทธ์ิอภินิหาร มีตวัละครเก่ียวกบั เทพเจา้        
เจา้ฟ้าเจา้แผ่นดิน พ่อมด หมอผี พราหมณ์ ฯลฯ บางเร่ืองเก่ียวขอ้งกับศาสนาหรือประเพณีเก่าๆ             
ในประเทศไทยเรียกภาพยนตร์โทรทศัน์แนวน้ีวา่ “ละครจกัรๆวงศ์ๆ ”  

 ภาพยนตร์โทรทัศน์เป็นส่ือท่ีเน้ือเร่ืองมีความหลากหลาย ท าให้เกิดการผสมผสาน
ระหวา่ง Genre ประเภทต่างๆเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น ภาพยนตร์โทรทศัน์ท่ีมีการด าเนินเร่ืองดว้ยการต่อสู้
แต่มีเน้ือหาตลกขบขนั จะเรียกไดว้า่เป็นประเภท Action Drama เป็นตน้ 

ในการศึกษารูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์โทรทัศน์                 
ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี เพื่อวิเคราะห์การสอดแทรกการขัดเกลาทางสังคมนั้น จึงจ าเป็น             
ตอ้งน าแนวคิดรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ (TV Series  Genre) มาเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ 
ท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบและการน าเสนอเน้ือหาจะถูกถ่ายทอดไปสู่ผูช้ม โดยจะมุ่งเน้น               
ไปท่ีการขดัเกลาทางสังคมว่ามีการสอดแทรกอยู่ในลกัษณะใด รวมถึงมีการขดัเกลาทางสังคม            
ในดา้นใดปรากฏอยูบ่า้ง 

 
2.3 แนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ือง (Narrative) 

 การเล่ าเร่ือง (Narration) คือการร้อยเรียงเห ตุการณ์ ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน  โดยมี
ความสัมพันธ์ของเหตุและผลเป็นตัวด าเนินเร่ืองในช่วงเวลานั้ นๆอนัน าไปสู่เหตุการณ์ถัดไป            
โดยไล่เรียงเป็นล าดบัตั้งแต่เร่ิมเร่ืองไปจนถึงจบเร่ือง การเล่าเร่ืองจึงไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่เร่ืองท่ีแต่งข้ึน
(Fiction) เช่น นิยาย วรรณกรรม นิทาน ภาพยนตร์โทรทศัน์ ภาพยนตร์ แต่ยงัหมายรวมถึงเร่ืองจริง
(non-fiction) ด้วย เช่น ข่าวสาร สารคดี หรือแม้แต่กระทั่งการสนทนากันก็อาศัยการเล่าเร่ือง               
ด้วยเช่นกนั โดยจุดประสงค์หลกัของการเล่าเร่ืองคือการถ่ายทอดจุดมุ่งหวงัของผูส่้งสาร (ผูเ้ล่า)     
ไปยงัผูรั้บสาร โดยอาจเป็นเพียงแค่การบอกเล่าเฉยๆ ไปจนถึงการสร้างอารมณ์และความรู้สึก หรือ
แมแ้ต่กระทัง่การโนม้นา้ว การปลูกฝังความคิดและทศันคติใหเ้กิดข้ึนในใจของผูรั้บสารไดอี้กดว้ย 

วอลเตอร์ ฟิชเชอร์ W. Fisher (1987) นักวิชาการท่ีสนใจด้านการเล่าเร่ือง ได้กล่าวถึง 
“กระบวนทศัน์แห่งการเล่าเร่ือง” ไวว้า่ การเล่าเร่ือง คือการกระท าเชิงสัญลกัษณ์ท่ีมีล าดบัขั้นตอน 
ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการกระท า และจะต้องมีความหมายส าหรับผู ้ท่ีอยู่ในเร่ืองเล่านั้ นๆ                  
ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้อยู่ในเร่ืองนั้นจะเป็นผูฟั้ง ผูตี้ความ หรือแมแ้ต่ผูส้ร้างเร่ืองเล่านั้นก็ตาม ซ่ึงหน้าท่ี  
ของเร่ืองเล่านั้นก็จะเป็นตวัก าหนดแนวทางในการเล่าเร่ือง 

นอกจากน้ีฟิชเชอร์ยงัเช่ือวา่หากการเล่าเร่ืองนั้นมีความน่าเช่ือถือ ให้ตรรกะท่ีเป็นเหตุ
เป็นผลท่ีดีๆจะท าใหผู้รั้บสารถูกดึงดูดเขา้ไปกบัเร่ืองเล่านั้นๆ โดยแรงดึงดูดอนัใหญ่ท่ีสามารถดึงดูด
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ผูรั้บสารให้เข้าไปผูกติดกับเร่ืองเล่านั้ นๆ ก็คือ ตัวละคร อาจเป็นตัวแทนของบางส่ิงบางอย่าง              
ท่ีเขาอยากจะเป็นนัน่เอง 

 S.Kozloff (1992) ให้ความเห็นว่า ในส่ือโทรทัศน์นั้ นใช้การน าเสนอโดยใช้วิ ธี             
“การเล่าเร่ือง” ทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นรายการท่ีมีเน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองจริงก็ตาม เช่น รายการข่าว สารคดี 
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการประเภทภาพยนตร์โทรทศัน์ซ่ึงเป็นส่ือท่ีมุ่งเน้นด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก รวมถึงสร้างความเพลิดเพลิน หรือสร้างใหมี้อารมณ์คลอ้ยตามตวัละครไปดว้ย  

แต่เดิมนั้ นทฤษฎีการเล่าเร่ืองมองแค่ เพียงภาพสะท้อนความจริงของเร่ืองท่ี เล่า               
ต่อมาในภายหลังแนวคิดได้ถูกพัฒนาไปสู่การศึกษาในด้านการประกอบสร้างความจริง
(Construction) โดยเป็นการศึกษาโครงสร้างการเล่าเร่ือง (Structure) และวิธีการเล่าเร่ือง (Process) 
เพื่อใหเ้ขา้ใจการส่ือความหมายท่ีแฝงอยูใ่นเร่ืองเล่านั้นๆ เช่น คติ อุดมการณ์ ค่านิยม เป็นตน้ 

2.3.1 องค์ประกอบของการเล่าเร่ือง 
ในเร่ืองเล่าของภาพยนตร์โทรทศัน์จ าตอ้งมีองคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองอยา่งครบถว้น 

โดยการเล่าเร่ือง จะเป็นเหตุการณ์ไล่เรียงจากจุดเร่ิมเร่ือง กลางเร่ือง ไปจนจบเร่ือง โดยมีตวัละคร 
เวลา และสถานท่ี ต่างกันออกไปตามแต่การส่ือความหมายของเหตุการณ์นั้ นๆ การเล่าเร่ือง                        
สามารถแบ่งออกเป็น 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) โครงเร่ือง (Plot) 
โครงเร่ืองเปรียบเสมือนกระดูกสันหลงัของเน้ือหา เพื่อเป็นหลกัให้ส่วนอ่ืนๆยดึเหน่ียว

เอาไวไ้ม่แตกแยกออกไป ส่ิงส าคญัของการวางโครงเร่ืองคือการล าดบัเหตุการณ์ของเน้ือเร่ืองตอ้งมี
ความสมเหตุสมผล เพราะทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลต่อเหตุการณ์ต่อๆไป และยงัเป็นการก าหนด
เร่ืองราวท่ีตวัละครจะต้องเจอ ปัญหา อุปสรรค ไปจนถึงบทสรุปในตอนจบ การวางโครงเร่ือง             
ควรมีการก าหนดเวลาให้เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองดว้ย โดยในการวางโครงเร่ือง จะประกอบดว้ยการ
พฒันาการของโครงเร่ือง 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1) การเปิดเร่ือง (Exposition) เป็นการเร่ิมเร่ืองเพื่อดึงดูดให้ผูรั้บชมเกิดการติดตาม
เร่ืองราวต่อไป สามารถเปิดเร่ืองได้หลากหลาย เช่น การบรรยาย แนะน าฉาก แนะน าตวัละคร           
โดยไม่จ  าเป็นต้องเร่ิมแบบเรียงล าดับเหตุการณ์ เช่นอาจเปิดเร่ืองด้วยสถานการณ์ท่ีน่าต่ืนเต้น             
ปมขดัแยง้ ประเด็นปัญหา หรือเร่ิมจากเหตุการณ์สุดทา้ยของเน้ือเร่ืองก่อนก็ได ้

1.2) การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) เป็นช่วงท่ีเร่ืองราวก าลังด าเนินไป เน้ือหามี
ความเขม้ขน้ข้ึน เร่ิมปรากฏอุปสรรค ปมปัญหา ความขดัแยง้ของตวัละคร โดยการด าเนินเร่ืองอาจ
เป็นแบบไล่เรียงตามเหตุการณ์  (Chronology) หรือเป็นการเล่าย ้อนถึงอดีต (Flash back) เพื่อ                  
ให้เห็นถึงสาเหตุแห่งการกระท าของตวัละคร หรือช่วงน้ีอาจเป็นการเล่าแบบตดัสลับระหว่าง
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เหตุการณ์ท่ีผ่านมากับเหตุการณ์ปัจจุบนัหรืออนาคตก็ได้ เพื่อบีบคั้นอารมณ์ของผูช้มก่อนเข้าสู่             
ช่วงถดัไป  

1.3) ภาวะวกิฤต (Climax) เป็นช่วงท่ีอารมณ์ของตวัละครและผูช้มไปสู่จุดสูงสุดของเร่ือง 
อาจเป็นจุดแตกหักของตัวละคร หรือการตัดสินใจท่ีเด็ดขาดในสถานการณ์ ท่ีคับขันท่ีสุด               
ของเน้ือเร่ือง 

1.4) ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นช่วงท่ีผา่นพน้จุดวิกฤตของเร่ือง ปมปัญหาไดรั้บ
การคล่ีคลาย เหตุการณ์และความขดัแยง้ค่อยๆคลายลง  

1.5) การยุติเร่ืองราว หรือการปิดเร่ือง (Ending) ปมปัญหาและสถานการณ์ต่างๆจบลง 
เห็นถึงบทสรุปของตวัละคร อาจมีการจบเร่ืองไดห้ลายแบบ เช่น จบดว้ยความสุข เศร้า หรืออารมณ์
ประชดประชนั หรือบางคร้ังเป็นการจบแบบทิ้งปมปัญหาใหม่ไวก้็ได ้

ขั้นและล าดับการพัฒนาของโครงเร่ือง สามารถอธิบายได้โดยพีระมิดของไฟรทาก 
(Freytag’s Pyramid) ไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี (อญัชลี ชยัวรพร 2551, น.237) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 แสดงพีระมิดของไฟรทาก (Freytag’s Pyramid) 
 
ทีม่า: อญัชลี ชยัวรพร (2551, น.237) 

  
2) แก่นเร่ือง (Theme) 
 หมายถึง หลกัแนวคิดของเน้ือเร่ือง ซ่ึงจะเป็นหลกัในการด าเนินเร่ือง มีความส าคญัอยา่ง

มากต่อการเล่าเร่ือง โดยเป็นทศันคติหรือความคิดของผูผ้ลิตท่ีใส่เอาไวใ้นเน้ือเร่ือง เป็นการส่ือสาร
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ให้ผู ้รับชมรับทราบถึงส่ิงท่ี เร่ืองแฝงไว้  โดยในแต่ละเร่ืองนอกจะจะมีแก่นเร่ืองหลักแล้ว                     
ยงัมีแก่นเร่ืองรอง และแก่นเร่ืองยอ่ยๆ เพื่อสนบัสนุนแก่นเร่ืองหลกัดว้ย 

 ในการพิจารณาแก่นเร่ืองสามารถสังเกตุได้จาก ช่ือเร่ือง นิสัยใจคอตวัละคร ค่านิยม  
เน้ือเร่ือง และการจบของเร่ือง ฯลฯ โดย J.S.R. Goodlad, 1971(อ้างถึงใน ภัทรจาริน ตันติวงศ์, 
2552)  ไดว้เิคราะห์แก่นเร่ืองของละครออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ รัก (Love Theme), ศีลธรรมจรรยา
(Morality Theme), อุดมการณ์ (Idealism Theme), อ านาจ (Power Theme), ความพยายาม (Career 
Theme) และ ชนชั้น (Outcast Theme) 

3) ตัวละคร (Character) 
เน่ืองด้วยภาพยนตร์โทรทศัน์นั้นเป็นการเล่าเร่ือง (Narrative) ผ่านตวัละคร เร่ืองราว

ความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครจะเป็นจุดสร้างความสนใจในเร่ืองราว ตวัละครจึงเป็นองค์ประกอบ        
ท่ีส าคญัมากในการด าเนินเน้ือเร่ือง เป็นผูส้ร้างสถานการณ์ และการกระท าการต่างๆ และยงัเป็น          
ผู ้ท่ี รับผลแห่งการกระท าด้วย ดังนั้ นตัวละครจึงควรมีทั้ งฝ่ายดี  (Protagonist) และฝ่ายร้าย 
(Antagonist) ลกัษณะท่ีดีในแง่ของตวัละครนั้นจะตอ้งแสดงให้ผูช้มรับรู้ถึงถึงพฒันาการ ความคิด 
ทศันคติ และการกะท าท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัเกิดจากผลกระทบของเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ           
ท่ีเกิดข้ึนในเน้ือเร่ืองอย่างสมเหตุสมผล เพราะส่ิงท่ีดึงให้ผูช้มติดตามเร่ืองราวก็คือ การเผชิญ
อุปสรรค การแก้ปัญหา และบทสรุปสุดท้ายของภาพยนตร์โทรทศัน์ว่าตวัละครจะได้รับรางวลั          
หรือบทลงโทษจากการกระท าของตวัเองอยา่งไร  

ทั้งน้ีสามารถแบ่งตวัละครได ้2 ประเภทคือ 
1) ตวัละครท่ีมีบุคลิกแบน (Flat Character) เป็นตวัละครท่ีมีความรู้สึกนึกคิดเพียงดา้น

เดียว มกัมีบทบาทเป็นสูตรส าเร็จ ผูช้มสามารถคาดเดาการกระท าของตวัละครได ้ เช่น ตวัร้ายท่ีมกั
ท าลายลา้งทุกส่ิงท่ีขวางหนา้ตลอดเวลา  

2) ตวัละครท่ีมีบุคลิกกลม (Rounded Character) ตวัละครประเภทน้ีจะมีความรู้สึกนึก
คิดท่ีลึกซ้ึง  มีส่วนดีและส่วนด้อยอยู่ในตวัเอง ผูช้มจะเขา้ใจตวัละครได้ยาก เพราะทศันคติและ
ความคิดจะมีพฒันาการคลา้ยคลึงกบันิสัยใจคอมนุษยจ์ริงๆ  

นอกจากน้ีตวัละครจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 ส่วนความคิด (Conception) โดยส่ิงท่ี เป็นตัวก าหนดความคิดของตัวละครมักจะ         
เป็นภูมิหลงั ชนชั้น ชีวิตวยัเด็กของตวัละครเอง  ความคิดของตวัละครนั้นจะเปล่ียนแปลงได้ยาก 
นอกจากวา่จะเกิดเหตุการณ์ส าคญักระทบกระเทือนจิตใจตวัละครนั้น  
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 ส่วนพฤติกรรม (Presentation) โดยพฤติกรรมนั้นจะถูกก าหนดจากพื้นฐานความคิดของ
ตวัละครเอง ในการวเิคราะห์ตวัละครของ วลาดิเมียร์ พร็อพ (Vladimir Propp) ไดจ้  าแนกการกระท า
ของตวัละคร 7 ประเภท ดงัน้ี (จิธิวดี วไิลลอย, 2547, น.20) 

 1) พระเอก  (The Hero) เป รียบ เส มือนตัวแทนของฝ่ายดี  เป็นผู ้น าฝ่ ายธรรมะ                 
ในการแกป้มขดัแยง้และปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง 

 2) นางเอก (The Princess) คือตัวละครท่ีได้รับการปกป้องจากพระเอก เป็นหน่ึงใน            
ตวัละครหลกัส าคญัของเร่ือง 

 3) ผูช่้วยเหลือ (The Helper) เป็นตวัละครท่ีคอยสนบัสนุนและช่วยพระเอกในการปราบ
ผูร้้าย ช่วยเหลือพระเอกจากภยนัตรายต่างๆ  

 4) ผูใ้ห้ (The Donor) ผูแ้ก้ปัญหาและช่วยให้ค  าปรึกษาแก่พระเอกและตวัละครหลัก            
อาจเป็นอาจารยข์องพระเอก เป็นตน้ 

 5) ผู ้ร้าย (The Villain) ตัวละครฝ่ายอธรรม อยู่ฝ่ายตรงข้ามพระเอก สร้างความ
เดือดร้อนและปัญหาในเร่ือง เป็นปรปักษ ์(Antagonist)กบัตวัละครหลกั 

 6) ผูส่้งสาร (Dispatcher) ผูไ้ดเ้ห็นเหตุการณ์ส าคญัอนัน าไปสู่ปมปัญหาของเร่ือง 
 7) พระเอกจอมปลอม (The False Hero) ตัวละครร้ายในคราบตัวละครดีมักจะเผย            

ความร้ายกาจในภายหลงั 
4) ความขัดแย้ง (Conflict) 
ความขดัแยง้เป็นอีกส่วนท่ีมีความส าคญัต่อเร่ือง เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งปมปัญหาและจุด

หกัเหท่ีตวัละครจะตอ้งหาวิธีคลายปมนั้น อนัน าไปสู่ก าหนดการด าเนินของเร่ืองราวท่ีต่อเน่ือง ไป
ยงัจุดจบของเร่ือง โดยความขัดแยง้ท่ีสมเหตุสมผลจะท าให้เกิดความน่าเช่ือถือของเร่ืองราว          
มากยิง่ข้ึน ความขดัแยง้ในภาพยนตร์โทรทศัน์สามารถสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร เกิดจากความ รู้สึกนึก คิด ท่ีไม่ลงรอยกันของ                    
ตวัละครแต่ละฝ่าย มีการต่อต้านและพยายามท าลายล้างกัน พบได้มากในภาพยนตร์โทรทัศน์             
แนวแอ็คชั่น ท่ีมีตวัละครน าเป็นฮีโร่ ฝ่ายธรรมะ หรือผูป้กป้องความดี ท่ีตอ้งปราบปรามฝ่ายร้าย
หรือเหล่าอธรรม เป็นตน้ 

2) ความขดัแยง้ภายในจิตใจ เกิดจากความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของตวัละครเอง 
สร้างความสับสนต่อการตดัสินใจหรือการกระท าของตวัละคร เช่น ตวัละครท่ีเกิดความสับสนใน
การตดัสินใจเลือกขา้งระหวา่งฝ่ายร้ายหรือฝ่ายดี เป็นตน้ 
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3) ความขัดแย้งกับพลังภายนอก  เป็นความขัดแย้งกับพลังของธรรมชาติและ              
เหนือธรรมชาติ เช่น ภัยธรรมชาติ สภาพแวดล้อมท่ีสุดขั้ว สถานการณ์เลวร้ายจากการทดลอง           
ทางวทิยาศาสตร์ หรืออ านาจภูตผ ีปิศาจ เป็นตน้ 

4) ความขัดแยง้กับระบบหรือสังคม เป็นความขัดแยง้ระหว่างตัวละครกับกฎเกณฑ ์        
ในเน้ือเร่ือง อาจเป็นกฎระเบียบทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี หลกัศาสนา เช่น การลบลา้ง              
ความเช่ือทางศาสนา  

5) บทสนทนา (Dialogue) 
คือค าพูดท่ีสนทนาโตต้อบกนัระหว่างตวัละคร และรวมถึงค าพูดท่ีตวัละครร าพึงพนั           

คนเดียวด้วย โดยลักษณะนิสัย อารมณ์ ความคิด และอุดมการณ์ของตวัละครจะแสดงออกทาง          
บทสนทนาและยงัสัมพันธ์กับพฤติกรรมของตัวละครนั้ นๆอีกด้วย เพราะบทสนทนาจะเป็น
ตวัก าหนดวา่ตวัละครนั้นๆจะกระท าส่ิงใดหรือจะไม่ท าส่ิงใด และในอีกทางหน่ึงคือ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัละครก็จะเป็นตวัก าหนดวา่ตวัละครนั้นๆจะตอ้งสนทนากนัอยา่งไร ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีผลต่อ
เร่ืองราวท่ีด าเนินไปของภาพยนตร์โทรทศัน์ทั้งส้ิน 

6) ฉาก (Setting) 
หมายถึง เวลา สถานท่ี บรรยากาศ วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมท่ีปรากฏในเหตุการณ์                        

ณ ขณะนั้นของเร่ือง ฉากจึงเป็นตวัสร้างอิทธิพลทางความคิดและการกระท าของตวัละคร รวมถึง
สร้างความหมายและความสมจริงใหแ้ก่เน้ือเร่ืองดว้ย เช่น ฉากทะเลทรายช่วงบ่าย จะท าให้ตวัละคร
ตอ้งอยู่ท่ามกลางเปลวแดดและความร้อนระอุจากพื้นทราย คอแห้ง ไม่มีแหล่งน ้ า ซ่ึงส่งผลต่อ          
ความยากล าบากในการเดินทางและใช้ชีวิตของตัวละคร  เห็นได้ว่าฉากน้ีสามารถสร้าง                     
ความกระทบกระเทือนจิตใจไดท้ั้งตวัละครและผูช้ม เป็นตน้  

ทั้งน้ีฉากประกอบดว้ยปัจจยั 2 ดา้น คือ  
1) ช่วงเวลา (Time) หมายถึงช่วงเวลา ณ ขณะท่ีเกิดเหตุการณ์นั้นๆในเร่ือง เช่น กลางวนั 

กลางคืน หรืออาจหมายถึงยุคสมยัท่ีเกิดเหตุการณ์ในฉากนั้นก็ได ้เช่น อดีต อนาคต  ซ่ึงปัจจยัดา้น
เวลาจะมีความส าคญัต่อเร่ืองเล่าเป็นอยา่งยิง่ เพราะจะเป็นตวัก าหนดส่ิงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในฉากดว้ย 
เช่น ฉากของเน้ือเร่ืองท่ีอยู่ในอนาคต จะตอ้งก าหนดให้มีอุปกรณ์ ประกอบฉากและการแต่งกาย              
ท่ีล ้ายคุ เป็นตน้ 

2) สถานท่ี (Location) หมายถึงสถานท่ี ณ ขณะท่ีเกิดเหตุการณ์นั้ นๆในเร่ือง เช่น                   
ฉากใจกลางป่าดิบช้ืน ฉากในหอ้งอาหารหรูหรา ฉากท่ามกลางเมืองใหญ่ เป็นตน้  
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7) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) 
เป็นการพิจารณาว่าเร่ืองท่ีเล่าอยู่นั้นถูกเล่าโดยใคร หรืออาจหมายถึง มุม หรือจุดท่ีใช้

มองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง ท าให้เขา้ใจพฤติกรรม ความคิด ของตวัละครผ่านสายตาของผูเ้ล่า 
ซ่ึงจะส่งผลต่ออารมณ์ของผูรั้บชมเป็นอย่างมาก โดยมุมมองการเล่าเร่ืองสามารถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ 

1) มุมมองบุคคลท่ีหน่ึง (The First-Person Narrator) เป็นเร่ืองท่ีตวัละครเอกเป็นผูเ้ล่า
ดว้ยตวัเอง ท าให้ผูช้มเขา้ใจความรู้สึกและอารมณ์ของตวัละครท่ีก าลงัเล่าเร่ือง เหมือนกบัไดเ้ผชิญ
เหตุการณ์ไปพร้อมกับตัวละคร ข้อสังเกตุในการเล่าเร่ืองชนิดน้ีคือ มักจะมีค าว่า ผม หรือ ฉัน             
ในเสียงท่ีบรรยาย 

2) มุมมองบุคคลท่ีสาม (The Third-Person Narrator) คือการท่ีผูเ้ล่าอยูร่่วมในเหตุการณ์
นั้นๆดว้ย แต่ไม่ใช่ตวัละครเอก โดยเป็นการกล่าวถึงตวัละครและเหตุการณ์อ่ืนท่ีตวัเองพบเห็น  

3) มุมมองท่ีเป็นกลาง (The Objective) ผูเ้ล่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่จะเล่าเร่ืองด้วย
ความเป็นกลางในฐานะคนนอก ปราศจากอคติ  ท าให้ผูช้มไม่สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ของตวัละคร         
จึงเปรียบเสมือนการสังเกตุเหตุการณ์โดยใหผู้ช้มตดัสินเร่ืองราวดว้ยตวัเอง 

4) ผู ้รู้รอบด้าน (The Omniscient) เป็นการเล่าเร่ืองในมุมมองท่ีพิ เศษท่ีสุด ผู ้เล่าจะ
อธิบาย ให้ผูช้มไดรู้้ทุกเร่ือง เพราะผูเ้ล่ามีลกัษณะหยัง่รู้ในทุกส่ิงทุกอยา่งของเร่ืองโดยไม่มีขอ้จ ากดั 
สามารถล่วงรู้ถึงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก จิตใจของตวัละคร มีความเขา้ใจทุกส่ิงทุกอยา่งในเร่ือง
ไม่วา่จะเป็นในอดีตหรืออนาคตก็ตาม 

8) ตอนจบ (Ending) 
เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญมากต่อภาพยนตร์โทรทัศน์  นอกจากจะเป็นบทสรุป                  

ของเร่ืองราวท่ีผ่านมาทั้ งเร่ือง ยงัสามารถสร้างความประทบัใจให้ผูช้มภาพยนตร์โทรทัศน์ด้วย
วธีิการจบเร่ือง ซ่ึงมี 5 วธีิ ดงัน้ี (พุทธิวฒัน์ เกรอด, 2553, น.23) 

1) จบแบบสุขนาฏกรรม (Happy Ending) เป็นบทสรุปท่ีจบลงดว้ยดี ผูช้มอาจคาดเดาได้
ล่วงหนา้ ทา้ยท่ีสุดตวัละครเอกจะมีความสุขกบัเร่ืองราวท่ีจบลง 

2) จบแบบโศกนาฏกรรม (Tragic Ending) จบลงด้วยความโศกของตัวละครเอก          
เป็นการจบท่ีสร้างความรู้สึกเศร้าและหดหู่แก่ผูช้ม 

3) จบแบบสร้างความประหลาดใจ (Surprise Ending) เหตุการณ์จบลงแบบเหนือ              
ความคาดหมาย เป็นส่ิงท่ีผูช้มไม่คาดคิดมาก่อน สร้างความประหลาดใจแก่ผูช้ม 

4) จบแบบหักมุม (Twist Ending) เป็นบทสรุปเร่ืองราวท่ีตรงขา้มกบัความคาดหมาย
ของทั้งเน้ือเร่ืองและผูช้ม 
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5) จบแบบบทสรุปไม่แน่ชดั (Indeterminate Ending) เป็นการจบท่ีท้ิงปริศนาเอาไว ้ท า
ใหผู้ช้มเกิดความสงสัยในทา้ยท่ีสุด ผูช้มอาจกลบัไปคิดเร่ืองราวต่อเอง  
 วิธีการและรูปแบบในการเล่าเร่ืองนั้นเป็นส่ิงส าคญัในการถ่ายทอดเน้ือหา หรือสาร      
ท่ีผูผ้ลิตตั้งใจจะส่งถึงผูช้มเป็นอย่างมาก และหากจะวิเคราะห์ภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการ  
ยอดมนุษย์ 5 สี  ในฐานะส่ือท่ีมีบทบาทในการขัดเกลาทางสังคมนั้ น แนวคิดการเล่าเร่ือง                      
จึงเป็นกรอบท่ีส าคัญในการศึกษาวิเคราะห์ ท่ีจะช่วยอธิบายให้เห็นถึงการสอดแทรกเน้ือหา               
การขัดเกลาทางสังคมว่ามีการสอดแทรกอยู่ในการเล่าเร่ืองลักษณะใด รวมถึงมีการขัดเกลา               
ทางสังคมในดา้นใดบา้งท่ีถูกถ่ายทอดผา่นแนวคิดการเล่าเร่ือง 

 
2.4 แนวคิดเร่ืองการจัดองค์ประกอบรวมในฉาก (Mise En Scene) 

ทฤษฎี Mise En Scene ถูกคิดค้นข้ึนโดย อังเดร บาแซง (Andre Brazin) นักทฤษฎี
ภาพยนตร์คนส าคญัของโลก โดยเร่ิมจากการศึกษาภาพยนตร์อย่างจริงจงัเพื่อหาวิธีการส าหรับ
วิจารณ์ภาพยนตร์ซ่ึงได้อาศยัรากฐานมาจากทฤษฎีประพนัธ์กร (Auteur Theory) ในการอธิบาย
เอกลกัษณ์ของศิลปินท่ีแฝงอยูใ่นงานศิลป์ท่ีสร้างสรรคข้ึ์น หรืออีกนยัหน่ึงก็คือลายเซ็นตข์องศิลปิน
นัน่เอง เช่น การท่ีสามารถรู้ได้ว่าภาพวาดน้ีเป็นของศิลปินท่านใดได้จากการสังเกตุท่ีจงัหวะของ
เส้นสาย การตวดัพู่กนั การเลือกคู่สีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปินท่านนั้น หรือความคุน้เคยในลีลา
การร้อยเรียงเล่าเร่ืองราวอนัออกรสหลากอารมณ์ของศิลปินผูเ้ขียนวรรณกรรมเร่ืองนั้นๆ เป็นตน้ 
ศาสตร์ของภาพยนตร์ก็เช่นกนั นับเป็นศิลปะอีกแขนงหน่ึงท่ีศิลปินผูส้ร้างสรรค์งานภาพยนตร์         
อาทิเช่น ผูผ้ลิต ผูก้  ากับ ก็มีลายเซ็นต์ในแบบฉบับของตวัเองเช่นกัน ด้วยเหตุน้ีทฤษฎี Mise En 
Scene จึงถูกน ามาศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะของผูผ้ลิตภาพยนตร์ท่ีส่ือความหมายผ่านการจดัวาง
ส่วนประกอบทุกๆส่ิงลงในเฟรมภาพแต่ละช็อต (Shot) ในการถ่ายท าภาพยนตร์ 

Misse En Scene จึงหมายถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนในกรอบภาพทั้งนักแสดงการแต่ง
กาย บทพดู ฉาก แสง สี เสียง หรือแมแ้ต่กระทัง่พื้นท่ีวา่ง ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัการถ่ายท าการตดัต่อและ
เสียงท่ีอยูใ่นกรอบภาพนั้นดว้ย เม่ือทั้งหมดน้ีสอดประสานร่วมกนัยอ่มก่อให้เกิดการส่ือความหมาย
บางอยา่งแฝงอยูร่วมถึงการส่ืออารมณ์ของภาพยนตร์ต่อผูรั้บชมอีกดว้ย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบภาพท่ีปรากฏในจอภาพยนตร์โทรทศัน์สามารถพิจารณา      
ไดจ้ากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1) ความสมดุล ภาพท่ีมีความสมมาตร จะท าให้ รู้สึกถึงความมั่นคง เป็นทางการ                
มีน ้ าหนัก แต่ถ้าหากเป็นภาพแบบไม่สมมาตร สองข้างไม่เท่ากัน หรือมีลักษณะเอียงหรือเท                  
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ไปข้างใดข้างหน่ึง จะท าให้รู้สึกถึงความไม่มั่นคง ไม่เป็นทางการ อาจสร้างความมีชีวิตชีวา                     
หรือสร้างความหวอืหวาได ้

 2) จุดเด่น ประกอบด้วย จุดเด่นหลักและจุดเด่นรอง โดยจุดเด่นหลักมักอยู่ใน          
ระยะหน้า (Foreground) และจุดเด่นรองจะเป็นส่วนท่ีส าคญัรองลงมา บางคร้ังอาจเป็นฉากหลัง 
(Background) โดยจุดเด่นรองน้ีเป็นส่วนส าคญัในการคุมอารมณ์ภาพให้มีความสอดประสานกนั
ระหวา่งจุดเด่นหนา้และหลงัหลงัซ่ึงจะมีความส าคญัต่อเน้ือหาของภาพยนตร์ 

 3) จังหวะ คือการแบ่งเป็นช่วงอย่างต่อเน่ือง อาจมีความสม ่ าเสมอหรือไม่ก็ได ้          
สร้างความเป็นพลวตัรแก่อารมณ์ความรู้สึก สร้างอารมณ์ความเคล่ือนไหวและความงดงาม 

 4) ความกลมกลืนและความตัดกัน หมายถึงความกลมกลืนทางองค์ประกอบศิลป์ 
รูปร่าง รูปทรง สี เงา เส้น หรืออีกนัยหน่ึง หมายถึงความกลมกลืนทางความสัมพนัธ์ของเทคนิค 
ภาพกบัเน้ือหา ซ่ึงถ้าหากมีเพียงความกลมกลืนเพียงอย่างเดียวให้ความรู้สึกเบ่ือหน่ายและจืดชืด                
จึงควรใส่ความตดักนัลงไปดว้ย จะสามารถสร้างความรู้สึก แตกต่าง หลากหลาย แก่ผูช้มได ้ 

 5) การจดัวางวตัถุลงในกรอบภาพ สามารถสร้างความหมายไดห้ลากหลาย เช่น 
5.1) พื้นท่ีส่วนกลางภาพ จะเป็นพื้นท่ีท่ีผูช้มใหค้วามสนใจอยูก่่อนแลว้หรือคาดหวงัวา่

จะตอ้งเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด โดยปกติจะไม่ก่อใหเ้กิดผลทางอารมณ์  มากนกั 
5.2) พื้นท่ีส่วนใกล้ขอบบนของภาพ ให้อารมณ์ถึงอ านาจ พลัง สูงส่ง และสร้าง              

แรงบนัดาลใจ เป็นตน้ 
5.3) พื้นท่ีส่วนล่างของภาพ ส่ือถึงความอ่อนแอ ไร้พลงั ในบางคร้ังอาจบ่งบอกถึง

ความอนัตราย เป็นตน้ 
5.4) พื้นท่ีส่วนด้านขา้งของภาพ ให้ความรู้สึกลึกลับ ความหวาดกลวั หวาดระแวง 

ชวนสงสัย เป็นตน้ 
2.4.1 ขนาดของภาพกบัการส่ือความหมาย 

ขนาดของภาพจะเป็นตัวก าหนดพื้นท่ีในการมองเห็นของผูช้มว่าจะสามารถเห็น              
ส่ิงต่างๆท่ีปรากฏบนจอภาพยนตร์ได้มากหรือน้อยเพียงใด ซ่ึงจะสร้างความรู้สึกและอารมณ์           
ท่ีแตกต่างกันออกไป โดยการก าหนดขนาดภาพจะต้องให้ความหมายและสอดคล้องกบัเน้ือหา            
ท่ีจะส่ือดว้ย เช่นการใช้ภาพระยะไกล ให้ความรู้สึกเวิง้วา้ง ส่วนภาพระยะใกลจ้ะแสดงความรู้สึก 
ใกลชิ้ด เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งขนาดภาพออกเป็น 7 ขนาด ไดด้งัน้ี (Berger, 2007) 

1) ภาพขนาดไกลมาก (Extreme Long Shot / ELS หรือ XLS) เป็นภาพท่ีถ่ายนักแสดง
หรือวตัถุด้วยระยะไกลมากๆ จะท าให้เห็นเป็นมุมมองท่ีกวา้งมากๆ เช่น สภาพแวดล้อมท่ีมี             
อาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาล พื้นท่ีในอวกาศท่ามกลางจักรวาล ดินแดนทะเลทรายกวา้งใหญ่               
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สุดลูกหูลูกตา เป็นตน้ แต่ภาพขนาดไกลมากน้ีจะไม่สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ   
จึงเป็นขนาดภาพท่ีให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู ้สังเกตุการณ์ท่ีมองอยู่ไกลๆ ผิวเผินไม่ใกล้ชิด            
หรืออาจส่ืออารมณ์ถึง ความเวิง้วา้งไดด้ว้ย 

2) ภาพระยะไกล (Long Shot / LS) เป็นภาพท่ีถ่ายนกัแสดงหรือวตัถุดว้ยระยะไกล เห็น
ตวัละครไดเ้ต็มตวั และมีพื้นท่ีเหลือให้เห็นฉากและสภาพแวดลอ้ม สามารถเห็นการแสดงท่าทาง
และการเคล่ือนไหวของตวัละครแบบเต็มตวัได้พร้อมๆกนัหลายคน และยงัส่ือถึงความอ้างวา้ง            
ใหอ้ารมณ์เหงา โดดเด่ียว  

3) ภาพระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot / MLS) ภาพในระยะน้ีจะเห็นตวัละคร
ตั้งแต่ระดบัศีรษะจรดเข่า สามารถแสดงรายละเอียดบนตวัละครได้ชัดเจนมากข้ึน เช่น ลกัษณะ          
การแต่งกาย รูปแบบของเส้ือผ้าท่ีสวมใส่ เร่ิมเห็นถึงสีหน้าของตัวละคร แสดงให้เห็นการ
เคล่ือนไหวของตวัละครไปพร้อมๆกบัรายละเอียดของฉากหลงั 

4) ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot / MS) เป็นภาพท่ีเห็นตวัละครในระดบัศีรษะจรด
เอว หรือระดับหน่ึงในส่ีของร่างกายตัวละคร เห็นสีหน้าและอารมณ์ของตัวละครชัดข้ึนแต่
ความส าคญัของฉากหลงัจะลดลง แสดงรายละเอียดการเคล่ือนไหวของตวัละครไดดี้ และมกัใชใ้น
การรักษาความต่อเน่ืองในการเปล่ียนระยะภาพระหวา่งภาพระยะใกลก้บัภาพระยะไกล  

5) ภาพระยะใกลป้านกลาง (Medium Close-Up / MCU) เป็นภาพท่ีมีมุมมองแคบ เห็น
ตวัละครในระดบัศีรษะจรดหัวไหล่ ภาพขนาดน้ีสามารถแสดงถึงสีหน้าและอารมณ์ของตวัละคร          
ได้ชัดเจนข้ึนอีก เป็นขนาดภาพท่ีให้น ้ าหนักแก่ตัวละครมาก ท าให้ความส าคัญของฉากหลัง                
ลดนอ้ยลงอีก  

6) ภาพระยะใกล ้(Close-Up / CU) มุมมองของภาพแคบลง ถ่ายทอดการแสดงสีหน้า
และแววตาของตัวละครให้เห็นอย่างชัดเจน เห็นได้ถึงคราบน ้ าตา เหง่ือและร้ิวรอยบนใบหน้า 
เพื่อใหส้ัมผสัถึงอารมณ์และความรู้สึกของตวัละครอยา่งใกลชิ้ด  

7) ภาพระยะใกลม้าก (Extreme Close-Up / ECU หรือ XCU) เป็นขนาดภาพท่ีใช้แสดง
ถึงส่วนเฉพาะเจาะจงของตัวละคร เช่น ดวงตา ปาก หยดน ้ าตา บาดแผล หรือใช้เพื่อ แสดง
รายละเอียดของวตัถุ เช่น รอยเทา้ ดา้มปืน ปุ่มสวทิช์ เป็นตน้ โดยภาพเหล่าน้ีจะแสดงรายละเอียดได้
มาก มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นการแสดงรายละเอียดใหภ้าพยนตร์มีอรรถรสมากยิง่ข้ึน 

2.4.2 แสงกบัการส่ือความหมาย 
แสงในภาพยนตร์นอกจากจะท าให้ผูช้มเห็นภาพและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดช้ดัเจนแลว้ 

ยงัช่วยสร้างมิติทางภาพเพื่อเพิ่มความสมจริง ขบัเน้นบรรยากาศและความรู้สึกทางใจ สร้างความ
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น่าสนใจแก่วตัถุหรือตัวละครนั้ นๆได้อีกด้วย บางคร้ังจะเป็นส่วนช่วยในการซ่อนเร้นปิดบัง
บางส่วนในฉากเพื่อสร้างความต่ืนเตน้สงสัย โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1) ความสว่างและความ มืด  ถูกน ามาใช้ในการส ร้างความหมายในภาพยนต ร์                     
มาอย่างยาวนาน โดยความสว่าง ให้ความหายถึงความมั่นคง ความจริง ความศักด์ิ สิท ธ์ิ                      
ความปลอดภยั ส่วนความมืดนั้นจะส่ือถึงความลึกลบั มืดมน อาจใชค้วามมืดเพื่อปิดบงัเหตุการณ์
บางอยา่งเพื่อเพิ่มความสงสัย หรือสร้างความน่ากลวั 

2) คุณลกัษณะของแสง หรือโทนแสง คือน ้ าหนกัแสงสีของภาพ เป็นองค์ประกอบส าคญั
ในการสร้างอารมณ์ให้แก่เร่ืองราว โดยน ้ าหนกัของแสงสีท่ีใชจ้ะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัภาพ ฉาก 
และเน้ือหาเพื่ อการส่ืออารมณ์ของเร่ืองราวท่ี เกิด ข้ึนในฉากนั้ นๆ  แบ่ งได้ตามลักษณะ                   
ของน ้าหนกัแสงและโทนของสี ไดด้งัน้ี 

2.1) Low Key ภาพจะอยู่ในโทนมืด หรือมีเน้ือท่ีของวตัถุในภาพมากกวา่คร่ึงอยู่ในส่วน
ของเงามืด สร้างบรรยากาศบรรยากาศลึกลบั สยองขวญั ต่ืนเตน้หรือส่ือถึงด้านมืดของตวัละคร   
เป็นตน้ 

2.2) High Key ภาพจะอยู่ในโทนสว่าง หรือมีเน้ือท่ีของวตัถุในภาพมากกว่าคร่ึงอยู่ใน
ส่วนสวา่ง ใหค้วามรู้สึกสดใส สดช่ืน สนุกสนาน หรือส่ือถึงความดีงามคุณงามความดี เป็นตน้ 

2.3) Narrative Tonality คือแสงท่ีอยู่ในโทนก่ึงกลางระหว่าง Low Key กับ High Key        
ท าให้ตวัละครมีความโดดเด่น ส่ือถึงความตรงไปตรงมา เนน้ใหค้วามสนใจกบัเน้ือเร่ืองมากกวา่การ
ส่ืออารมณ์ 

3) ทิศทางของแสง คือทิศทางท่ีแสงส่องไปยงัตวัละครหรือวตัถุ สามารถส่ือความหมายและ
อารมณ์ให้กบัตวัละครหรือวตัถุนั้นๆได ้เช่น แสงท่ีส่องมาจากดา้นบนของภาพท าให้รู้สึกถึงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ มีอาณุภาพ เห็นไดจ้ากการแนะน าตวัละครประเภทเทพ ผูว้ิเศษผูพ้ิทกัษ์  มกัใช้แสงส่อง          
มาจากดา้นบนในการเปิดตวั เป็นตน้ แสงท่ีส่องมาจากดา้นล่าง สร้างความรู้สึกชัว่ร้าย น่ากลวั โดยท่ี
ไม่ตอ้งแสดงสีหน้าใดๆก็ตาม หรือแสงท่ีส่องจากด้านหลงั หรือท่ีเรียกว่า ภาพยอ้นแสง จะท าให ้          
ตวัละครหรือวตัถุเพียงแค่รูปร่างเป็นเงาด า ช่วยสร้างความรู้สึกน่าคน้หา เป็นตน้ 

2.4.3 สีกบัการส่ือความหมาย 
สีเป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีสามารถส่ือความหมายทางด้านอารมณ์ และยงัสามารถ

สร้างบรรยากาศให้เกิดข้ึนในจิตใตส้ านึกของผูช้มไดอี้กดว้ย ในภาพยนตร์โทรทศัน์ส าหรับเด็กนั้น 
สีอาจบ่งบอกถึงบุคลิกของตัวละคร การให้ความหมายของสีนั้ นจ าเป็นต้องพิจารณาร่วมกับ
องคป์ระกอบอ่ืนๆดว้ย โดยทัว่ไปสีจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
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1) สีโทนร้อน ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง ให้ความรู้สึกมีพลงั เร่าร้อน อบอุ่น มีความโดดเด่น
ดึงดูดความสนใจไดดี้ 

2) สีโทนเย็น ได้แก่ สีฟ้า น ้ าเงิน เขียว ให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ เยือกเย็น สีโทนน้ี                
มีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกหดหู่ เศร้า 

2.4.4 เสียงกบัการส่ือความหมาย 
เสียงจึงเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัไม่ต่างจากภาพ คือ เสียงจะช่วยเสริม

อารมณ์และเป็นการให้ขอ้มูลต่างๆของภาพอีกดว้ย การรับชมภาพยนตร์โทรทศัน์เพียงแต่ภาพโดย
ปราศจากเสียงหรือการรับฟังเพียงแค่เสียงโดยไม่รับชมภาพ จะท าให้ไม่สามารถเข้าใจการ           
ส่ือความหมายของภาพยนตร์โทรทัศน์ในฉากนั้นได้ เสียงในการส่ือความหมายในภาพยนตร์
โทรทัศน์จะท าหน้าท่ีในการเล่าเร่ือง (Narrative Function) การให้ข้อมูล (Information Function)            
สร้างแรงดึงดูดความสนใจ และสร้างอารมณ์แก่ผูช้ม (องอาจ สิงห์ล าพอง, 2557, น.238) 

เสียงในภาพยนตร์โทรทศัน์แบ่งได ้4 ประเภท ดงัน้ี (สยาม เจริญอินทร์พรหม, 2557) 
1) เสียงสนทนา (Dialogue) เป็นเสียงท่ีพูดโดยตวัละคร การสนทนาของตวัละคร จะท าให้

ทราบถึงเหตุการณ์ในฉาก อารมณ์และลกัษณะนิสัยตวัละคร เป็นตน้ 
2) เสียงดนตรี (Music) มีความส าคญัต่ออารมณ์ของฉากมาก เสียงดนตรีจะสามารถเสริม

อารมณ์ (Component) หรือสร้างความยดัแยง้ทางอารมณ์ (Contrast) เพื่อให้ความรู้สึกของผูช้ม
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

3) เสียงประกอบ (Sound Effect) คือเสียงท่ีจะเสริมให้ฉากนั้นมีความสมจริงและน่าเช่ือถือ
ยิง่ข้ึน เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน หรือเสียงท่ีสร้างข้ึนโดยเฉพาะเพื่อน ามาเสริมความหมายใหแ้ก่วตัถุ
ในฉาก 

4) เสียงบรรยาย (Narration) เป็นเสียงค าพูดท่ีบรรยายเพิ่มเติมขอ้มูลในฉากให้แก่ผูช้ม เช่น 
การสรุปประเด็น การบรรยายเก่ียวกบัส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือจากเหตุการณ์ในฉากสร้างความสัมพนัธ์
ใหก้บัเน้ือเร่ืองและส่ิงท่ีปรากฏในฉากมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 

2.4.5 ฉาก เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉากกบัการส่ือความหมาย 
เป็นการจดัองคป์ระกอบทางดา้นกายภาพ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบในการแสดงความหมาย

โดยนยับางอยา่งในการส่ือความหมายในฉาก โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี(วรรณี ส าราญเวทย,์ 2542) 
1) ฉาก (Setting) คือ สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ในฉากนั้ นๆ อาจมีตัวละครหรืออุปกรณ์

ประกอบฉากอ่ืนๆปรากฏอยู่ในฉากด้วย สามารถสร้างความหมายให้แก่เหตุการณ์ สถานท่ี           
และอารมณ์ของตวัละครในฉากให้เด่นชัดข้ึน ลักษณะของฉากนั้นจะมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกับ                     
ประเภทของภาพยนตร์ (Genre) อีกดว้ย 
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2) อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) เป็นส่ิงท่ีถูกจดัให้อยู่ในฉาก อาจเป็นส่ิงของ วตัถุ หรือ
เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช้ของตัวละคร ในบางฉากจะเป็นตัวส าคัญ ท่ี สุด ของเร่ือง โดยทั่วไป               
อุปกรณ์ประกอบฉากจะช่วยใหเ้ร่ืองราวของเร่ืองใหส้มจริงและเขม้ขน้ยิง่ข้ึน 

3) เคร่ืองแต่งกาย (Costume) เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์แนบแน่นกับตวัละคร 
เพราะจะเป็นส่ิงบ่งบอกลกัษณะ นิสัย ภูมิหลงั ฐานะ หน้าท่ีของตวัละคร ซ่ึงส่งผลต่อเน้ือเร่ืองและ
การส่ือความหมายแก่เน้ือเร่ืองของละครภาพยนตร์โทรทศัน์ เช่น ยุคสมยั กาลเวลา และสถานท่ี ท่ี
ปรากฏในฉาก 

4) ตวัละครและบทบาทการแสดง (Stars and Performance) เป็นหน่ึงในองค์ประกอบของ
การส่ือความหมายท่ีส าคญัท่ีสุดในละครภาพยนตร์ เพราะตวัละครจะเป็นผูด้  าเนินเร่ืองด้วยการ
แสดงท่ีปรากฏบนหน้าจอ การแสดงของตวัละครนั้นจะเป็นการถ่ายทอดความหมายผ่านการส่ือ
ความหมายหลายอย่างเช่น สีหน้า แววตา น ้ าเสียง ลีลาการเคล่ือนไหว โดยตวัละครแต่ตวัจะมี
บทบาทในการส่ือความหมายต่างกันออกไปเพื่อให้เกิดเร่ืองราวตามเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์
โทรทศัน์เร่ืองนั้นๆ 

ในส่ือประเภทภาพยนตร์โทรทศัน์ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีปรากฏบนจอ ไม่วา่จะเป็นนกัแสดง 
การแต่งกาย บทพูด ฉาก แสง สี เสียง หรือแมก้ระทัง่พื้นท่ีว่าง รวมถึงการถ่ายท า การตดัต่อภาพ 
และเสียงต่างๆ เม่ือทั้งหมดน้ีถูกน าเสนอผ่านหน้าจอโทรทศัน์ย่อมมีการส่ือความหมายบางอย่าง 
แฝงอยู ่รวมถึงการส่ืออารมณ์ของภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆต่อผูรั้บชมอีกดว้ย ซ่ึงนัน่ท าให้แนวคิดเร่ือง                 
การจดัองค์ประกอบรวมในฉาก  (Mise En Scene) เป็นกรอบส าคัญในการท่ีจะน ามาวิเคราะห์
ภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี ในฐานะส่ือท่ีมีบทบาทในการขดัเกลาทางสังคม 
โดยจะน ามาวิเคราะห์ในด้านการสอดแทรกเน้ือหาการขัดเกลาทางสังคมว่ามีลักษณะในการ             
ส่ือความหมายผา่นการจดัองคป์ระกอบรวมในฉากเพื่อสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคมอยา่งไร  

 
2.5 ทฤษฎสัีญวทิยา (Semiology) 

สัญวิทยา (Semiology) หรือ สัญศาสตร์ (Semiotics) หมายถึง การศึกษาสัญญะ (Signs) 
และสัญลกัษณ์ (Symbols) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายการส่ือสารของมนุษยว์่า การส่ือสารคือจุดก าเนิด 
ของความหมาย โดยเป็นการศึกษาองค์ประกอบของการส่ือสารท่ีเป็นระบบของสัญลักษณ์            
ในความคิดมนุษย์ ประกอบข้ึนจากทุกส่ิงทุกอย่างรอบตัว ได้แก่ เคร่ืองหมาย รหัส สัญญาณ            
และภาษา เป็นตน้ ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้่า ทุกส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้มีความหมายแทนของจริง 
และแทนตัวจริง ในตัวบทและบริบทหน่ึงๆ ซ่ึงทฤษฏีสัญวิทยาได้ถูกคิดค้นและบุกเบิกโดย
นักวิชาการ 2 ท่านในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกัน ได้แก่ เฟอร์ดิน็องด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand De 
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Saussure 1857-1913) นกัวิชาการดา้นภาษาศาสตร์ชาวสวิส และ ชาร์ล โซนเดอร์ส เพียร์ซ (Charles 
Saunders Peirce 1839-1914) นักภาษาศาสตร์ชาวอ เม ริกัน  โดยมีนักวิชาการอีกห น่ึ งท่ าน                  
ท่ีท าการศึกษาพฒันาแนวคิดในดา้นน้ีจนไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางโดยใชว้ิธีแบบโครงสร้าง
นิยม คือ โรล็อง บาร์ต (Roland Barthes) (วสิิฐ จนัมา, 2558, น.153)  

โดยปกติ สัญญะ เป็นส่ิงท่ีถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัของผูค้นนับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  เช่น ป้ายบอกทางหรือสัญลักษณ์ ต่างๆ สัญญาณภาพ สัญญาณเสียง หรือแม้แต่                
การให้สัญญาณโดยการสัมผสั  เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า สัญญะ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความหมาย
บางอย่างท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจได้ตรงกนั เช่น เต่า ท่ีถูกน ามาเป็นตวัแทนแห่งความ “เช่ืองช้า”  
หรืออีกทางหน่ึงก็มกัจะเป็นตวัแทนของความ “อายุยืน” ไดด้ว้ย หรือหากกล่าวถึงความหมายของ            
พระอาทิตยก์็สามารถหมายความไดว้่า “ความร้อนอนัแผดเผา” หรือ “ความสุกสวา่ง” ซ่ึงก็ถูกตอ้ง            
ทั้งสองความหมาย ดว้ยเหตุน้ีสัญญะจึงอาจมีความหมายท่ีต่างออกไปในบริบทหรือสังคมท่ีต่างกนั
ไดด้ว้ย เช่น การถ่มน ้ าลายในชนเผา่มาไซจะเป็นการแสดงถึงการทกัทาย ในขณะท่ีหลายๆประเทศ
ถือวา่เป็นการกระท าท่ีแสดงถึงความหยาบคาย เป็นตน้  

จึงกล่าวไดว้า่ สัญญะ เป็นการส่งความหมายผา่นส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้ง
กับ ส่ิงนั้ น  แต่จะเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ว ัฒธรรม การเมือง                  
และประสบการณ์  เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่วนส าคัญในการตีความของผู ้รับสาร ท่ีท าให ้                  
การแปลความหมายต่างกันออกไป ด้วยเหตุน้ีทุกส่ิงทุกอย่างจึงสามารถถูกหยิบยกน ามาเป็น           
สัญญะได ้หากมีองคป์ระกอบลกัษณะท่ีส าคญัทั้ง 3 ประการ ดงัน้ี  

 1) มีลักษณะทางกายภาพ  รับ รู้ได้โดยประสาทสัมผ ัสทั้ ง 5 หมายถึงมีลักษณะ              
ทางกายภาพ เป็นรูปธรรม เช่น ภาพวาด ตวัอกัษร สี แสง เสียง เป็นตน้ 

 2) จะต้องอ้างอิงไปยงัส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากตัวของมันเอง หมายถึง เม่ือลักษณะ              
ทางรูปธรรมใดๆท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นสัญญะ จะตอ้งมีความหมายมากกวา่ตวัมนัเอง เช่น ดวงไฟสีแดง
ในสัญญาณไฟจราจร ไม่ได้มีความหมายเป็นเพียงแค่สีแดงหรือดวงไฟ แต่มีความหมายถึง             
การบงัคบัใหต้อ้งหยดุรถ เป็นตน้ 

 3) เม่ือมีการใช้สัญญะ ผู ้เก่ียวข้องกับการส่ือสารนั้ นๆจะรับรู้ได้ว่าน่ี คือสัญญะ                
เช่นตวัอย่างสัญญาณดวงไฟสีแดงนั้น ผูท่ี้ขบัข่ียวดยานพาหนะจะทราบทนัทีว่าเม่ือเห็นสัญญาณ
ดงักล่าวสวา่งข้ึน จะตอ้งหยดุรถท่ีหลงัเส้นขาวต่อๆกนัไป เป็นตน้ 

  จากองค์ประกอบของสัญญะทั้ ง 3 ข้อน้ีสามารถอธิบายได้ว่า ดวงไฟสีแดง คือ              
“ตวัหมาย” (Sinifier)  คือ เป็นวตัถุมีลักษณะทางกายภาพ เป็นสีแดง เป็นดวงไฟ แต่เม่ือดวงไฟ            
สีแดงไปอยู่ในส่ือสัญญาณจราจร จะเป็น “ตวัหมายถึง” (Signified) คือ ความหมายท่ีเกิดข้ึนในใจ 
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ท าให้ผูข้บัข่ีรู้ในทนัทีว่า น่ีคือสัญญาณท่ีคนขบัจะตอ้งท าการเบรครถให้หยุดตามกฎการจราจร        
ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดน้ีเรียกวา่ การสร้างความหมาย (Signification)  

2.5.1) ระดับของความหมาย 
อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการส่ือสารนั้นสามารถมีความหมายแฝงท่ีทบัซ้อนกนัอยู ่

ดงัท่ี บาร์ต ไดอ้ธิบายแนวคิดของการแสดงความหมายไว ้2 รูปแบบ คือ (ธนิต  ธนะกุลมาส, 2547) 
1) ความหมายนยัตรง (Denotation meaning) เป็นความหมายแบบตรงตวัสามารถท าความ

เขา้ใจได้ในระดบัสามญัทัว่ไป รับรู้ไดอ้ย่างแจ่มแจง้ ชัดเจน ไม่ตอ้งอาศยัการตีความใดๆในส่ิงท่ี
กล่าวถึง และมีลักษณะเป็นสากล (Universal) เช่น ค าว่า “ผ้าขาว” ก็จะหมายถึง ผืนผ้าสีขาว               
เป็นผืนผ้า เป็นแผ่นผ้า ผืนผ้าท่ียงัเป็นสีขาวปราศจากการยอ้มสี  เป็นต้น โดยในขั้นน้ีจะเป็น
ความหมายของการใชภ้าษา เพื่อใหค้วามหมายต่อส่ิงท่ีอา้งถึงหรือกล่าวถึง 

2) ความหมายนยัประหวดั (Connotation meaning) คือความหมายนยัแฝงซ่ึงจะอยูใ่นระดบั
ท่ีสูงกว่าความหมายนัยตรง เป็นความหมายท่ีเกิดข้ึนในใจของผูรั้บสาร ซ่ึงข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มของผูรั้บสารซ่ึงอาจแปรเปล่ียนความหมายไดใ้นบริบทท่ีต่างออกไป หรือเรียกไดว้่า  
เป็นความหมายทางสังคม เช่นหากกล่าวถึงค าวา่ “ผา้ขาว” ในขั้นน้ี อาจไม่ไดเ้ป็นความหมายเพียง
แค่ผืนผา้ท่ีเป็นสีขาว ปราศจากการยอ้มสี แต่จะตีความไปถึงเด็ก มนุษยต์วัเล็กๆ อายุน้อยๆท่ียงัไม่
กา้วเขา้สู่วยัรุ่น อยู่ในช่วงวยัท่ีร่างกายและจิตใจก าลงัเจริญเติบโต เด็กจึงเปรียบเสมือนผา้ขาวท่ีจะ
ไดรั้บการแต่งแตม้สีสันจากผูใ้หญ่ เด็กจึงควรไดรั้บการดูแลและเรียนรู้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
เป็นตน้   

 โดยในขั้นของความหมายนัยประหวดัน้ีเป็นส่วนท่ี บาร์ต สนใจศึกษาเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นความหมายท่ีแท้จริงในการส่ือสาร  ซ่ึงนับว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดในการรับรู้                 
ของผูรั้บสาร  

 สัญวิทยา ในการศึกษาภาพยนตร์โทรทศัน์ จึงเป็นการศึกษาหาความหมาย (Meaning)  
ท่ีถูกสร้างข้ึนผ่านค าพูด ภาพ และเสียง ท่ีปรากฏต่อสายตาของผูช้มซ่ึงอาจมีความหมายท่ีซบัซ้อน
หลายชั้นกว่าท่ีคาดคิด โดยภาพยนตร์โทรทศัน์นั้น นับว่าเป็นศาสตร์ท่ีมีแบบแผนและวีถีปฏิบติั
หลายอย่างในการน าเสนอผ่านการเล่าเร่ือง เช่น รูปแบบของการเล่าเร่ือง ประเภทของภาพยนตร์
โทรทศัน์ หรือแมก้ระทัง่การส่ือความหมายในภาพ จึงกล่าวไดว้า่ทั้งผูส้ร้างภาพยนตร์โทรทศัน์ และ
ผูช้มต่างก็ตอ้งคิดตามส่ิงท่ีก าหนดมาแล้ว การรับชมภาพยนตร์โทรทศัน์เร่ืองหน่ึงๆของผูช้มนั้น   
การตีความจะเป็นไปตามผูส้ร้างและสังคมรอบตวั ท่ีท าให้ตอ้งเขา้ใจความหมายตามนั้น (Patrick 
Phillips, 2003, P.105-106)  
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 จากแนวคิดเร่ืองสัญวิทยา (Semiology) จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์โทรทศัน์ส าหรับเด็ก       
ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เป็นส่ือประเภทโสตทศัน์ ท่ีใช้การส่ือสารผ่านการน าเสนอเร่ืองราว
จากภาพและเสียงในการส่ือความหมายต่อผูรั้บชม และในฐานะส่ือท่ีมีบทบาทในการขดัเกลา            
ทางสังคม ภาพและเสียงท่ีถูกน าเสนอผ่านเทคนิคการเล่าเร่ืองนั้น ถือไดว้า่เป็น “ตวัหมาย” ท่ีใชใ้น
การสอดแทรกการขัด เกลาทางสั งคมอัน เป็น  “ตัวหมายถึง” โดยในการศึกษาในคร้ังน้ี                         
จะใช้แนวคิดเร่ืองสัญวิทยา (Semiology) มาเป็นกรอบเพื่อวิเคราะห์ว่าในภาพยนตร์โทรทัศน์                
ชุดขบวนการยอดมนุษย ์5 สีนั้น มีการสอดแทรกขดัเกลาทางสังคมในดา้นใดบา้ง และมีลกัษณะ
อยา่งไร 

 
2.6 ทฤษฎกีารขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 

 การขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพราะจะเป็นกระบวนการท่ีท าให้มนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงส่ิงมีชีวิตทางชีวภาพ
(Biological being) เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการท่ีจะท าให้มนุษยไ์ด้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบ          
คือ เป็นมนุษย์ทางสังคม (Social being) เกิดเรียนรู้และพัฒนาตัวตน ได้แก่ อัตลักษณ์ อุดมคติ 
ค่านิยม ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัท่ีน าไปสู่การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป และเม่ือมนุษยก์้าวสู่        
การเป็นสมาชิกของสังคมแลว้ก็ย่อมเกิดการเรียนรู้ขนบ ธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณี รวมถึง
ระ เบี ยบ กฎ เกณฑ์ ต่ างๆท างสั งคม ต่อไป อีก  จึ งก ล่ าวได้ว่ า  ก ารขัด เกล าท างสั งคม น้ี                                 
จะเป็นกระบวนการทางสังคมกบัจิตวิทยาท่ีมนุษยต์อ้งเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองยาวนานไปตลอดชีวิต 
(Life –long Process) นอกจากน้ียงัเป็นกระบวนการท าให้ เกิดการถ่ายทอดวฒันธรรมสังคม               
จากยุคหน่ึงไปยงัอีกยุคหน่ึง  ซ่ึงเป็นผลให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมสังคมกันได้อย่างสงบสุข                        
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอีกด้วย โดยนักวิชาการหลายๆท่าน                  
ไดใ้หค้วามหมายของการขดัเกลาทางสังคมไวอ้ยา่งใกลเ้คียงกนั 

2.6.1 ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
การขดัเกลาทางสังคม ตรงกบัค าวา่ Socialization ในภาษาองักฤษ โดยในภาษาไทยนั้น 

มีการใชค้  าอ่ืนๆในความหมายเดียวกนัน้ีต่างกนัออกไป เช่น การอบรมบ่มนิสัย สังคมประกิต สังคม
กรณ์ เป็นตน้ โดยนกัวชิาการแต่ละท่านไดใ้หค้วามหมายของการขดัเกลาทางสังคม ดงัน้ี 

 ศิ ริ รัตน์  แอดสกุล  (2555) กล่าวว่า การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การเรียน รู้                  
ของสมาชิกในสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง และเพื่อเป็นการ
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พฒันาบุคลิกภาพของคนให้เป็นไปตามความตอ้งการของสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างความเป็น             
ตวัตน (Self) ใหก้บัตนเองอีกดว้ย (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2555, น.104 ) 

 George A. Theodorson & Achilles G. Theodorson ( 1990)  ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย                   
ของการขดัเกลาทางสังคมไวว้า่ เป็นกระบวนการเรียนรู้วฒันธรรม (Culture) และ วฒันธรรมรอง          
(Sub-Culture) ของคนในแต่ละสังคมหรือกลุ่มสังคม รวมถึงพฤติกรรมและการกระท าท่ีจะตอ้ง
แสดงตามสถานภาพและบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 David Popenoe (1993) กล่าวว่า Socialization หมายถึงกระบวนการของคนในสังคม       
ในการกระท าระหว่างกนัทางสังคม การได้รับรูปแบบของบุคลิกภาพ และการเรียนรู้การด าเนิน         
วถีิชีวติในรูปแบบต่างๆจากสังคมและกลุ่มสังคม  

 การขดัเกลาทางสังคมนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ทั้งในระดบัปัจเจคบุคคลและในระดบั
สังคม โดยเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใช้ทั้ งการอบรมและการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าการท่ีแต่ละบุคคล        
ในสังคมมีบุคลิกภาพ อันได้แก่ นิสัยใจคอ การกระท า ความประพฤติ ท่ีไม่ เหมือนกันนั้ น              
ส่วนหน่ึงเกิดจากการไดรั้บการขดัเกลาทางสังคมมาต่างกนั เพื่อหล่อหลอมหรือขดัเกลาให้บุคคล
เป็นมนุษยใ์นแบบท่ีสังคมตอ้งการ หรือเป็นท่ียอมรับในแบบท่ีสังคมพึงปรารถนา หรือเรียกไดว้่า     
มีความประพฤติท่ีดีงามถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งน้ีจะเห็นวา่ในแต่ละสังคมวฒันธรรมก็จะมีการขดัเกลา
ทางสังคมท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงอาจกล่าวได้ว่าวฒันธรรมของแต่ละสังคมจะเป็นส่วนส าคญั          
ในการก าหนดบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมนั้นๆผ่านกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดข้ึนทั้งทางตรง    
และทางออ้ม ดงัน้ี 

 1) วิธีการทางตรง (Direct Socialization) เป็นการขดัเกลาโดยใช้วิธีการพูดคุย หรือการ
บอกกล่าวกันตรงๆ เช่น การอมรมสั่งสอน การแนะน า เป็นต้น เห็นได้จาก การอบรมสั่งสอน           
ของพ่อแม่ ครู หรือจากผูอ่ื้นผา่นทางค าพูด เช่นการบอกกล่าว ตกัเตือน ชมเชย เป็นตน้ ในวิธีการน้ี
ทั้งผูท่ี้ท  าการอบรมและผูท่ี้ไดรั้บการอบรมจะรู้สึกตวัในกระบวนการอบรมสั่งสอนไดโ้ดยตรง 

 2) วิธีการทางออ้ม (Indirect socialization) วิธีการน้ีจะเป็นการขดัเกลาท่ีเกิดข้ึนจากการ
สังเกต เรียนรู้ หรือเลียนแบบจากการกระท าของผูอ่ื้น โดยไม่ได้เป็นการบอกกล่าวกันตรงๆ            
เช่น การร่วมกิจกรรมกับเพื่อน การอ่านหนังสือ การรับฟังวิทยุ การรับชมภาพยนตร์โทรทศัน์          
เป็นต้น ซ่ึงในวิธีการน้ีการขัดเกลาทางสังคมจะถูกซึมซับเข้าสู่ระดับจิตใต้ส านึกโดยไม่รู้ตัว                    
มีผลต่อการปรับตวัและพฒันาบุคลิกภาพของตนเองใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีสังคมยอมรับ 

 การขดัเกลาทางสังคมจึงเป็นกระบวนการท่ีมุ่งหวงัให้สมาชิกในสังคมมีบุคลิกภาพ
เป็นไปตามขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ดงัท่ีสังคมนั้นๆมุ่งหวงั ซ่ึงจะประกอบดว้ย (สุพตัรา สุภาพ 
และคณะ, 2540) 
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 1) การปลูกฝังระเบียบวินัย (Basic disciplines) การท่ีมนุษย์อยู่ ร่วมกันในสังคม             
ย่อมจ าเป็นตอ้งมีการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ ต่างๆไวเ้พื่อความสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย   
การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กบัคนในสังคมจึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างมาก เพราะหากขาดการปลูกฝัง          
ในเร่ืองน้ีแลว้ สังคมจะเสียระเบียบซ่ึงอาจน าไปสู่การเกิดปัญหาของสังคมได ้ 

 2) การปลูกฝังความมุ่งหวงั (Aspirations) การท่ีบุคคลเติบโตข้ึนท่ามกลางสังคม มกัถูก
ปลูกฝังความมุ่งหวงัไปสู่ความส าเร็จต่างๆ เพื่อให้ตนเองไดรั้บการยอมรับและการยกยอ่งจากผูค้น
ในสังคม เช่น การเล่ือนยศ การไดรั้บต าแหน่ง มีช่ือเสียงในท่ีการงาน เป็นตน้ ซ่ึงการปลูกฝังความ
มุ่งหวงัน้ีจะน ามาซ่ึงระเบียบแบบแผนการใช้ชีวิตของคนในสังคม โดยการไปสู่ความมุ่งหวงัน้ี        
ควรปลูกฝังใหเ้ป็นไปตามกรอบและกฎระเบียบทางสังคมดว้ย 

 3) การสอนให้รู้จกัทศันคติและบทบาททางสังคม (Attitudes and Social roles) การท่ี
บุคคลจะอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนๆในสังคมไดอ้ยา่งราบร่ืนนั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตลอดจนทศันคติในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยอาจ
เป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปในระดบัต่างๆ เช่น ในวยัเด็ก เม่ืออยูบ่า้นก็ควรวางตวัเป็นลูกท่ีดี
ของพ่อแม่ เคารพเช่ือฟังค าสอนของพ่อและแม่ เป็นเด็กดีของสังคม อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพผูใ้หญ่ 
แต่ในขณะเดียวกันเม่ืออยู่โรงเรียนในต าแหน่งหัวหน้าห้อง ก็ควรมีความเป็นผูน้ าท่ีดี รับฟัง           
ความคิดเห็นของเพื่อนๆ เป็นตน้ 

 4) การสอนใหเ้กิดทกัษะ (Skills) ทกัษะเป็นความสามารถท่ีเกิดจากความช านาญในการ
ท างานอยา่งหน่ึงอยา่งใดเป็นพิเศษ ซ่ึงในสังคมจะประกอบไปดว้ยสาขาอาชีพต่างๆ ซ่ึงจะท าให้เกิด
การเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมในหลายๆดา้น โดยในแต่ละสาขาอาชีพจะเป็นส่วนสร้างการขดัเกลา             
ทางสังคมให้แต่ละบุคคลเกิดทกัษะในอาชีพท่ีต่างกนั อนัเป็นการเตรียมบุคคลให้มีทกัษะเฉพาะ
อยา่งในการท่ีจะประกอบอาชีพช่วยเหลือกนัในสังคมต่อไป (สุพตัรา สุภาพ และคณะ, 2540) 

 กระบวนการขดัเกลาทางสังคมเกิดข้ึนเม่ือมนุษยเ์ร่ิมมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น จึงเป็น
กระบวนการท่ีเร่ิมตั้งแต่ในวยัเด็กอนัเป็นวยัท่ีเร่ิมเรียนรู้ในส่ิงต่างๆจากการเล้ียงดูตลอดจนเติบโต
และถูกหล่อหลอมข้ึนบุคคลต่อสังคม โดยไดมี้นกัวชิาการอธิบายในเร่ืองน้ีไว ้ดงัน้ี 

 จอร์จ เฮอร์เบิ ร์ท ม๊ีด (George Herbert Mead) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันอธิบายว่า          
เม่ือทารกได้รับการเล้ียงดูจนเติบโตข้ึน จะเรียนรู้และสามารถพฒันาความรู้สึกได้ว่า ส่ิงใดถูก             
ส่ิงใดผิด โดยยึดจากเกณฑ์พื้นฐานของ “บุคคลอ่ืน” คือ จะเร่ิมเขา้ใจได้ว่าสังคมมีความตอ้งการ        
ให้ “เขา” ปฏิบติัอยา่งไรไดจ้ากผลสะทอ้นท่ีบุคคลอ่ืนมีต่อตน ซ่ึงในท่ีสุดเด็กคนนั้นก็จะถูกขดัเกลา
ใหเ้รียนรู้วฒันธรรมของสังคม  
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 อีมีล เดอร์ไคหม์ (Emile Durkheim) นกัวิชาการชาวฝร่ังเศส เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็นบิดาแห่งสังคมวิทยา ได้เสนอถึงวิธีการขดัเกลาทางสังคมซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัตั้งแต่         
วยัเด็ก ไว ้2 ประการ ดงัน้ี 
 1) การแนะน าสั่งสอนเด็กในเร่ืองศีลธรรมซ่ึงนบัเป็นเร่ืองท่ียิ่งใหญ่และเป็นงานหนัก 
จะตอ้งเน้นหนักในเร่ืองของศีลธรรมและใช้ความเขม้งวดกวดขนัอย่างเคร่งครัด ควรจะเป็นการ
อบรมและสั่งสอนด้วยวิธีการบงัคบัเด็กอย่างจริงจงั (Moral Authority) พยายามให้เด็กยึดบรรทดั
ฐานท่ีดีของสังคมไวใ้นจิตใจอยา่งถาวร จนกลายเป็นบุคลิกภาพประจ าตวั  
 2) เด็กเปรียบเสมือนผา้ขาวหรือแผน่กระดาษวา่งๆท่ียงัไม่มีการแต่งเติมลกัษณะเด่นใดๆ
แก่ตนเอง เด็กจะรับเอาลกัษณะและแบบอย่างจากสังคมในการเสริมสร้างสติปัญญา การอบรมสั่ง
สอนเด็กจะตอ้งเป็นไปอย่างแข็งกร้าวด้วยความตั้งใจจริงทางศีลธรรม ตอ้งมีความมัน่ใจ แน่วแน่  
ไม่โลเล จะท าใหเ้ด็กเกิดความเคารพ และเช่ือฟังในค าสอน  

  ฌ็อง เปียเจท์ (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส ผูท่ี้มีช่ือเสียงจากศึกษาพฒันาการ        
ทางปัญญาของเด็ก ไดเ้สนอแนวคิดในการอบรมเด็ก ดงัน้ี 

 1) การอบรมสั่งสอนเด็กควรมีความเหมาะสมกบัพฒันาการตามช่วงวยั จึงไม่ควรใช้
อ านาจด้วยการบงัคบั แต่ควรเป็นการอบรมสั่งสอนด้วยเหตุผลทางศีลธรรม (Moral Reasoning) 
โดยเด็กในแต่ละช่วงอายุ จะเขา้ใจเหตุผลทางศีลธรรมไดต่้างกนั เช่น ในเด็กอายุ 8-9 ขวบ จะรับรู้
ศีลธรรมไดจ้ากการร่วมมือกนัในกลุ่มสมาชิกทางสังคม เป็นตน้  

 2) เด็กจะพฒันาความเขา้ใจในการปฏิบติักามกฎระเบียบไดอ้ยา่งน่าพอใจ จากการ ได้
เล่นกบัเพื่อน โดยจะเป็นการเรียนรู้จากการยอมรับความเคารพท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งเด็ก 

 แต่จากการทดลองปรากฏว่า แนวคิดของ เปียเจท์ นั้นยงัไม่เป็นจริงทั้งหมด เด็กควร
ไดรั้บความเขม้งวดทางศีลธรรมบา้ง เช่นในโรงเรียนท่ีนักเรียนมาจากครอบครัวท่ีขาดการอบรม       
บ่มนิสัย ไม่มีระเบียบวนิยั ทางโรงเรียนจะตอ้งมีการเคร่งครัดในการอบรมศีลธรรมและระเบียบวนิยั
กบันกัเรียนบา้ง เด็กจึงจะมีพฤติกรรมในการร่วมสังคมกบัผูอ่ื้นไดดี้ข้ึน 

 จะเห็นไดว้า่ ถึงแมมุ้มมองต่อการขดัเกลาทางสังคมในเด็กตามแนวคิดของนกัวิชาการ
ทั้ง 3 ท่านนั้นมีความแตกต่างกนั แต่มีจุดร่วมอยา่งหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือ การเห็นถึงความส าคญัของ
การขดัเกลาทางสังคมท่ีควรปลูกฝังให้แก่เด็กๆในสังคม เพื่อมุ่งหวงัให้เด็กเติบโตข้ึนเป็นมนุษย ์        
ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาทางสังคม มีจริยธรรมอนัดี ซ่ึงน าไปสู่                  
การอยู่ร่วมสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข โดยการถ่ายทอดกระบวนการขดัเกลาทางสังคมนั้นจะประกอบ          
ไปดว้ยตวัแทนต่างๆในสังคม  
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ตวัแทนของกระบวนการขดัเกลาทางสังคม มีดงัน้ี (ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน, 2556) 
 1) ครอบครัว เป็นสถาบนัแรกเร่ิมของการเรียนรู้ของชีวิตมนุษยท่ี์เร่ิมตั้งแต่วยัทารก        
เป็นรากฐานแรกเร่ิมของการปลูกฝังของเจตคติ ความประพฤติ ซ่ึงมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคล         
ในอนาคต ผ่านการอบรมโดยผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตอยา่งลึกซ้ึง จึงเป็นตวัแทนท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการท าหนา้ท่ีขดัเกลาทางสังคม 
 2) กลุ่มเพื่อน  หมายถึงกลุ่มเพื่อนตั้ งแต่เด็กไปจนถึงโต รวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน             
ซ่ึง เป็นกลุ่มท่ีจะมีบทบาทส าคญัในการขดัเกลาทางสังคมใหมี้รูปแบบพฤติกรรมไปในทางเดียวกนั 
 3) โรงเรียน เป็นตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคมท่ีมีความเป็นทางการมากท่ีสุด           
สมาชิกในสถาบันการศึกษาจะได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม                 
ประเพณีต่างๆของสังคม ตลอดจนค่านิยมและทกัษะท่ีจ าเป็นในการอยูร่่วมกบัสังคม 
 4) ศาสนา เป็นตวัแทนท่ีมีอิทธิพลทางจิตวิทยาต่อบุคคลเป็นอยา่งมาก ถึงแมใ้นแต่ละ
ศาสนาจะมีค าสอนท่ีต่างกัน แต่ส่ิงส าคญัท่ีทุกศาสนาสอนตรงกันคือการสอนท่ีมุ่งให้สมาชิก                 
มีศีลธรรม เป็นผูพ้ระพฤติดี ปฏิบติัตวัในทางท่ีถูกท่ีควร  
 5) กลุ่มอาชีพ ในแต่ละอาชีพจะมีแนวทางในการปฏิบติัต่างกนัไป เช่น กลุ่มของนกักีฬา
อาชีพ ตอ้งมีวินัย มีน ้ าใจนักกีฬา รักษาสุขภาพ ผูท่ี้เป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มสังคมอาชีพจะตอ้ง
เรียนรู้ประเพณีของกลุ่มอาชีพท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่
 6) ส่ือมวลชน เป็นตวัแทนท่ีมีบทบาทและอิทธิพลต่อสมาชิกในสังคม โดยเป็นการ
เรียนรู้ผ่านขอ้มูลข่าวสารของสมาชิกในสังคม ซ่ึงจะมีส่วนในการขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆ 
เช่น ทศันคติ ความคิด ความเช่ือ แบบแผนการประพฤติปฏิบติัตน เป็นตน้  

2.6.2 ส่ือสารมวลชนในด้านการขัดเกลาทางสังคม 
เน่ืองจากสังคมมนุษย์มีความกวา้งใหญ่และซับซ้อน ต้องอาศัยส่ือมวลชนในการ

กระจายขอ้มูลข่าวสารให้กระจายออกไปอย่างกวา้งขวาง ดว้ยเหตุน้ีส่ือมวลชนจึงได้ก้าวเขา้มามี
บทบาทส าคญัในสังคมมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก หากมองถึงบทบาทในเชิงบวกต่อสมาชิกทางสังคมแลว้ 
ส่ือมวลชนก็คือเป็นตวัแทนทางสังคมท่ีสอนวา่ควรประพฤติปฏิบติัตนอยา่งไร แสดงให้เห็นคุณค่า
ในส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิด แสดงให้เห็นวฒันะธรรมและบรรทดัฐานทางสังคม ไปจนถึงเพิ่มความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชชี้วติในสังคมดว้ย (Norman J Medoff, 2010, p.251) 
 โดยเฉพาะในปัจจุบนั ดว้ยเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้า ท าให้เด็กและเยาวชนเขา้ถึงส่ือต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  เด็กๆจะสามารถซึมซับและเรียนรู้แบบแผนทางสังคมได้จาก                 
ส่ือท่ีตนเองรับชม โดยนกัพฤติกรรมศาสตร์ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ผ่านส่ือมวลชนท่ีสามารถ
สร้างแรงเสริมเชิงบวกไว ้ดงัน้ี (พีระ  จิรโสภณ, 2547) 
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 1) การเลยีนแบบ (Imitation) 
 เกิดจากการเลียนแบบตามส่ิงท่ีเห็นในส่ือมวลชน เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตุไดง่้าย
ในเชิงรูปธรรม เพราะเป็นการเลียนแบบแลว้น ามาปฏิบติัตามเหมือนกบัส่ิงเห็น เช่น การท่ีเด็กเห็น
การน าเสนอข่าวการท าความดีในชุมชนโดยการร่วมกนัจดัเก็บขยะในชุมชนไปทิ้งให้ถูกท่ี เด็กก็จะ
ท าตามท่ีเห็นโดยการเก็บขยะท่ีตกอยูใ่นชุมชนของตวัเองไปทิ้งใหถู้กท่ี เป็นตน้ 
 2) การอ้างองิเป็นแบบอย่าง (Identification)  
 เป็นการเลียนแบบโดยเป็นการน ามาเป็นแบบอย่างโดยรวมมากกว่าจะเป็นการ
เลียนแบบอย่างเฉพาะเจาะจงเพียงบางส่วนของพฤติกรรม มีความซับซ้อนและสังเกตุได้ยาก             
แต่จะเป็นการสร้างแบบอยา่งของพฤติกรรมไดอ้ยา่งฝังลึกและย ัง่ยืน เช่น เด็กท่ีช่ืนชอบภาพยนตร์
โทรทศัน์ท่ีตวัเอกเป็นคนฉลาด แกปั้ญหาและมีทางออกท่ีดีให้กบัเพื่อนไดเ้สมอ เด็กจะถูกปลูกฝัง
ความคิดความเช่ือในวถีิของตวัเอกตวันั้น โดยการน ามาเป็นแบบอยา่งทางความคิดและวธีิแกปั้ญหา
ของตวัละครในส่ือมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตวัเอง เป็นตน้ 

แต่ในบางคร้ังการรับรู้ผ่านส่ือมวลชนก็สามารถสร้างแรงเสริมในการเลียนแบบ                  
ในทางลบได้เช่นกัน เช่น ในการ์ตูนเร่ืองโดราเอม่อน โนบิตะ จะเป็นตวัละครท่ีได้ออกไปเล่น           
ไปผจญภัยต่างๆกับผองเพื่อน มีความสุขสนุกสนานกับเพื่อนๆได้อย่างเต็มท่ี หากเด็กท่ีรับชม
เลียนแบบเพียงแค่ดา้นความสนุกเพียงอย่างเดียว ก็จะมีพฤติกรรมแบบโนบิตะ สนใจแต่จะสนุก                
ไปวนัวนั ห่วงแต่จะเล่นกบัเพื่อน ไม่สนใจท่ีจะท าการบา้นหรืออ่านหนงัสือ  

การแก้ปัญหาต่อพฤติกรรมในด้านลบลักษณะน้ีจะใช้การเน้นแรงเสริมในทางลบ          
ให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนในทนัทีทนัใด (พีระ  จิรโสภณ, 2547) จากตวัอย่างเดิมจะเห็นได้ว่า  
โนบิตะ จะเป็นเด็กท่ีมีผลการเรียนในขั้น “แยม่าก” สอบไดศู้นยค์ะแนนเสมอ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เป็นเด็กข้ีเกียจ เอาแต่ออกไปเล่นกบัเพื่อน ไม่อ่านหนงัสือ ไม่ท าการบา้น เป็นตน้ 
 จะเห็นได้ว่า ส่ือมวลชนมีบทบาทต่อการปลูกฝังเด็กๆอนัเป็นก าลังส าคญัของชาติ          
เป็นอย่างมาก เด็กจะสามารถเรียนรู้ในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดีในอนาคตต่อไป กระบวนการ         
ขดัเกลาทางสังคมจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง หากสามารถหล่อหลอมเด็กๆให้เป็นเด็กท่ีดีไดใ้นวนัน้ี 
ในอนาคตเม่ือเด็กเติบโตข้ึนก็จะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความเป็นมนุษย์ท่ีดีอย่างสมบูรณ์ เป็นพลเมือง               
ท่ีเข้มแข็งของชาติ คอยขับเคล่ือนสังคมให้เป็นสังคมท่ีพึงประสงค์ เพื่อสร้างเด็กท่ีมีคุณภาพ             
ใหอ้นาคตต่อไป 
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2.6.3 การขัดเกลาทางสังคมกบันโยบายของสังคมไทย 
พื้นฐานของกระบวนการขดัเกลาทางสังคม คือการสร้างระเบียบวนิยั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ใหผู้ค้นในสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกสังคมพึงปารถนา แนวนโยบายระดบัชาติจึงเป็นส่วนส าคญัอนัเป็น
รากฐานและเป็นแนวทางในการพฒันาจากทุกภาคส่วนของสังคม 

ส าหรับในประเทศไทยนั้น จะเห็นไดช้ดัเจนจาก “แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ                          
พ.ศ.2560 – 2564” โดยกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ดจ้ดัท าข้ึนเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องน าไปสู่การปฏิบัติและเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาเด็ก           
และเยาวชนของไทย โดยมีเป้าหมายหลักให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นพลเมือง
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เสริมสร้างทักษะให้เหมาะกับศตวรรษท่ี 21            
บนความพอเพี ยง  และสอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)             
โดยสามารถสรุปเป็นคุณลกัษณะต่างๆ ไดด้งัน้ี (กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 
2559, น.4-6) 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม 
2) มีความแขง็แรง สมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
3) มีความสามารถในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
4) เป็นผูท่ี้ตระหนกัถึงถึงสิทธิ บทบาท และความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีพึงตอ้งปฏิบติั  
5) มีความต่ืนตวัต่อปัญหาสังคม และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของสังคม 
6) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผูน้า 
7) มีทกัษะทางสังคม เขา้ใจการใชชี้วติร่วมกบัผูอ่ื้น 
8) มีความคิดสร้างสรรค ์มีความฉลาดจากการเล่น 

 จากท่ีทราบกนัดีว่าจุดมุ่งหมายและกระบวนการในการขดัเกลาทางสังคมของไทยนั้น 
ส่ิงท่ีสังคมพยายามเน้นย  ้าและให้ความส าคญัมาตลอดคือ เร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงจาก            
การวิจัย เร่ือง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย เม่ือปี                
พ.ศ.2552 โดย ศูนยคุ์ณธรรม ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกบั
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สรุปแกนหลัก                      
ของคุณธรรมจริยธรรมท่ีจ าเป็นส าหรับสังคมไทยไว ้10 ประการ ดงัน้ี (ศูนยส่์งเสริมและพฒันา                
พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน), 2552, น.19) 

1) ความพอเพียง 
2) ความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่     
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3) ความกตญัญู กตเวที   
4) ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง 
5) ความเสียสละ 
6) ความมีวนิยั 
7) ความอดทนอดกลั้น 
8) ความรับผดิชอบ 
9) ความขยนัหมัน่เพียร 
10) ความมีสติ 
จากกระบวนการขดัเกลาทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชน ท่ีเกิดจากความมุ่งหวงัของ

สังคมในการท่ีจะพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพท่ีดีมากยิ่งข้ึน โดยตอ้งอาศยัความร่วมมือ          
จากทุกตัวแทนของกระบวนการทางขัด เกลาสั งคมดัง ท่ีก ล่าวไปข้างต้น  อย่างไรก็ตาม                    
สถาบนัส่ือมวลชนเป็นอีกหน่ึงตวัแทนทางสังคมท่ีจดัว่ามีอิทธิพลต่อสมาชิกในสังคมมากท่ีสุด 
เน่ืองจากสามารถเข้าถึงสมาชิกในสังคมได้ในวงกว้างและรวดเร็ว โดยเฉพาะในสังคมไทย 
โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเด็กและผูป้กครองเป็นอยา่งมาก ดงันั้นทุกส่ิงท่ีมีการน าเสนอ
ผา่นจอโทรทศัน์ลว้นแลว้แต่มีส่วนในการปลูกฝังหรือช้ีน าแก่เด็กได ้ ในการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหา
และบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี                      
จึงจ าเป็นตอ้งน าแนวคิดกระบวนการขดัเกลาทางสังคมมาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา เพื่อวิเคราะห์
ให้เห็นถึงบทบาทของส่ือมวลชนท่ีสามารถน าพาสังคมไปสู่ทิศทางท่ีเหมาะสมได้ โดยเร่ิมตน้ท่ี
กระบวนการขดัเกลาทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน  
 
2.7 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จุฑามาศ สุกิจจานนท ์(2539) ไดศึ้กษาเร่ืองจริยธรรมท่ีปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนของ
วอลท์ ดิสนีย์ โดยวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง เน้ือหาและการส่ือความหมายด้านจริยธรรม              
ในภาพยนตร์การ์ตูนของวอลท์ ดิสนีย ์เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองการส่ือความหมายทางจริยธรรม 
และพัฒนาการทางจริยธรรมของภาพยนตร์การ์ตูนส าหรับเด็ก โดยได้ท า การวิเคราะห์จาก
ภาพยนตร์การ์ตูนทั้งส้ิน 3 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองสโนวไ์วท์กบัคนแคระทั้งเจ็ด เร่ืองเงือกน้อยผจญภยั 
และเร่ืองเดอะไลออ้น คิงส์ ผลการศึกษาพบวา่ เน้ือหาของภาพยนตร์การ์ตูนไดมี้การส่ือความหมาย
ดา้นจริยธรรมและส่ิงท่ีตรงขา้มกบัจริยธรรมออกมาผา่นทางลกัษณะและการแสดงออกของตวัละคร 
ภาพและมุมกลอ้ง เสียง และแสงสี ซ่ึงผูรั้บสารสามารถรับรู้และตีความส่ิงท่ีปรากฏในภาพยนตร์          
ไดถู้กตอ้ง 
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 อรอุษา อ๊ึงศรีวงศ์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองการสร้างตัวละครและการเล่าเร่ืองในละคร
โทรทศัน์ญ่ีปุ่นท่ีใช้อาชีพเป็นแก่นเร่ือง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการการสร้างตวัละครและ
กลวิธีการเล่าเร่ืองของละครโทรทัศน์ ญ่ี ปุ่นท่ีใช้อาชีพเป็นแก่นเร่ือง และเพื่อวิเคราะห์ถึง
ความสัมพนัธ์ของละครโทรทศัน์ญ่ีปุ่นท่ีใช้อาชีพเป็นแก่นเร่ืองกบับริบททางสังคม รวมถึงทิศทาง
ของละครโทรทศัน์ญ่ีปุ่นสมยัใหม่ท่ีใชอ้าชีพเป็นแก่นเร่ืองในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ผลการศึกษาพบวา่ 
มีการเล่าเร่ืองอาชีพของตวัละครหลกัผา่นความมุ่งมัน่และมานะบากบัน่เพื่อให้ประสบความส าเร็จ 
ในการสร้างตวัละครจะมีการน าเอาอาชีพของตวัละครมาช่วยในการก าหนดคุณลกัษณะนิสัยของ 
ตวัละคร ความรู้ความสามารถ รวมถึงสภาพแวดลอ้มและตวัละครอ่ืนๆท่ีมาเก่ียวขอ้ง การเล่าเร่ือง 
จะเล่าถึงความสัมพนัธ์ของตวัละครเอกกบัตวัละครรองซ่ึงมกัจะเป็นเพศตรงขา้มด าเนินไปดว้ยกนั
อยา่งมีนยัส าคญัในการพฒันาเน้ือเร่ือง ส่วนการวิเคราะห์ทิศทางของละครโทรทศัน์ญ่ีปุ่นในรอบ  
10 ปีท่ีผา่นมา พบวา่อาชีพท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาสร้างเป็นตวัละครมากท่ีสุด คือ ต ารวจหรือ
นักสืบ และมีการสร้างละครท่ีใช้อาชีพเป็นแก่นเร่ืองไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของละครโทรทัศน์
ทั้ งหมด โดยผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ความเห็นว่า เป็นเพราะสังคมของญ่ีปุ่นนั้ นเป็นสังคมท่ีมุ่งเน้น            
การท างาน มีการปลูกฝังว ัฒนธรรมการท างานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมความมานะบากบั่น                  
ในสังคมอยา่งชดัเจน 
 ศศิณี ยาวิชัย (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เน้ือหาความรุนแรงต่อสตรีท่ีปรากฏ        
ในละครโทรทัศน์ไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและปริมาณความรุนแรงต่อสตรี             
ท่ีปรากฏในละครโทรทศัน์ไทย รวมถึงอธิบายกระบวนการปลูกฝังทศันคติความรุนแรงต่อสตรี  
ผ่านละครโทรทัศน์ไทย ผลการศึกษาพบว่า เน้ือหาละครโทรทัศน์ไทยเน้นอุดมการณ์เพศชาย          
เป็นใหญ่ และสร้างความชอบธรรมในการกระท าความรุนแรงต่อสตรี มีการสร้างบุคลิกตวัละคร
แบบเหมารวม น าเสนอสถานภาพของตวัละครเพศหญิงในลกัษณะท่ีเป็นรอง และดอ้ยกวา่เพศชาย 
แก่นเร่ืองมกัช้ีให้เห็นวา่ผูห้ญิงตอ้งอดทนกบัความรุนแรงท่ีผูช้ายกระท า และตอ้งประพฤติตนอยูใ่น
กรอบของการเป็น “หญิงดี” เพื่อจะไดถู้กเลือกใหท้ าหนา้ท่ีเป็นภรรยาและแม่ท่ีดี บทสนทนามกัผลิต
ซ ้ าอุดมการณ์ปิตาธิปไตย เน้ือหาความรุนแรงต่อสตรีมีปริมาณมาก มีรูปแบบท่ีหลากหลาย                
เป็นความรุนแรงทางจิตใจ ร้อยละ 52.78 และความรุนแรงทางร่างกาย ร้อยละ 47.22 กระบวนการ
ปลูกฝังทศันคติความรุนแรงต่อสตรีด้วยการนิยามความเป็นหญิงในลกัษณะของการสร้างภาพ          
แบบเหมารวมของการเป็น “หญิงดี หญิงเลว” เพื่อสร้างความชอบธรรมในระดบัโครงสร้างสังคม        
ท่ีผูช้ายจะสามารถลงโทษหญิงเลวโดยการใชค้วามรุนแรงได ้รวมถึงการสร้างชุดความคิดให้ผูห้ญิง
เช่ือวา่ความรัก พรหมจรรย ์และการแต่งงาน คือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวิตของผูห้ญิง ละครโทรทศัน์



46 

 

ไทยจึงเป็นส่ือท่ีมีส่วนส าคญัในการบ่มเพาะหล่อหลอมทศันคติความรุนแรงต่อสตรี และตอกย  ้า
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่  

พุทธิวฒัน์ เกรอด (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพท่ีปรากฏในละครโทรทศัน์
เร่ือง “วา้วุ่น-รุ่นเล็ก” ทางสถานีโทรทศัน์ทีวีไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและกลวิธี         
ในการส่ือสารสุขภาพในรูปแบบละครโทรทศัน์ท่ีเหมาะส าหรับเด็กวยั 11-14 ปี ผลการศึกษาพบวา่ 
แนวคิดในการส่ือสารสุขภาพของผูผ้ลิตมีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กและ
วยัรุ่นในช่วงอายุ 11-14 ปี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฒันาการจากวยัเด็กไปสู่วยัรุ่นเพื่อใหเ้ด็ก วยัรุ่นและ
ผูป้กครองเขา้ใจพฒันาการ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพเด็กและวยัรุ่นได ้กลวิธี 
ในการน าเสนอนั้ น ผูผ้ลิตน าเสนอเร่ืองราวเป็นละครสั้ นจบในตอน โดยใช้กลวิธีด าเนินเร่ือง             
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ มีการเปิดเร่ือง การผกูปม จุดวกิฤต จุดสูงสุดทางอารมณ์ของเร่ือง และการคล่ีคลาย
เร่ือง ใช้กลวิธีในการสร้างความสนใจ 4 วิธี ได้แก่ การเกร่ินสถานการณ์ การสร้างความระทึกใจ 
การใช้ความบงัเอิญ การสร้างตอนจบเร่ืองท่ีน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นการจบแบบมีความสุข มีกลวิธี
ในการสอดแทรกสาระ ไดแ้ก่ การแทรกเน้ือหาท่ีแฝงขอ้คิดและคติการด าเนินชีวิตผ่านค าพูดของ       
ตวัละครส าคญั ได้แก่ พ่อ แม่ และครู ในด้านความคิดเห็นจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญจิตวิทยาเด็กและ
วยัรุ่น พบวา่ส่ือมวลชนควรมีบทบาทในการน าเสนอเน้ือหาสาระให้พอ่แม่มีทกัษะในการส่ือสารกบั
ลูก ส่วนความคิดเห็นของเด็ก วยั รุ่น และผู ้ปกครอง พบว่า ละครสามารถน าเสนอเน้ือหา                    
ให้ครอบครัวเขา้ใจพฒันาการของเด็กและวยัรุ่นไดต้ามประเด็นสุขภาพทั้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ สุขภาพทาง
กาย สุขภาพทางใจ สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางจิตวญิญาณ และท าให้เกิดการสนทนาภายใน
ครอบครัว ช่วยปลูกฝังแนวคิด ทศันคติท่ีดีใหก้บัเด็กน าไปใชใ้นการอยูร่่วมกบัสังคมได ้

ฉัตรรวี คูหาวิชานนัท์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองค่านิยมในละครญ่ีปุ่นสมยัใหม่ท่ีน าเสนอ
ผ่านทางโทรทัศน์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมในละครญ่ีปุ่นสมัยใหม่ทางโทรทัศน์            
แนว Trendy Drama เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะการถ่ายทอดค่านิยมผา่นวิธีการเล่าเร่ือง และเพื่อศึกษาถึง
การรับรู้และการตีความค่านิยมในละครญ่ีปุ่นสมัยใหม่ทางโทรทัศน์ของผูรั้บสารท่ีมีภูมิหลัง 
เก่ียวกบัญ่ีปุ่นและผูรั้บสารท่ีไม่มีภูมิหลงัเก่ียวกบัญ่ีปุ่น ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมในละครญ่ีปุ่น
สมัยใหม่ทางโทรทัศน์แนว  Trendy Drama มี  4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านการท างาน ค่านิยม               
ดา้นความสัมพนัธ์ในสังคม ค่านิยมด้านครอบครัว และค่านิยมดา้นการศึกษา ซ่ึงค่านิยมท่ีมีมาก
ท่ีสุดคือ ค่านิยมด้านการท างาน ค่านิยมท่ีน าเสนอในแต่ละด้านมีทั้ งค่านิยมเดิมและค่านิยมท่ี
เป ล่ียนแปลงไปจาก เดิม  ยก เว้น เพี ยงแค่ค่ านิ ยมในด้านการศึกษาท่ี ไม่พบการน าเสนอ                    
ค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากค่านิยมเดิม ค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีพบมากท่ีสุด คือ ค่านิยม            
เร่ืองบทบาทของผูห้ญิงในการท างาน และค่านิยมในเร่ืองการให้ความส าคญักับความสามารถ
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มากกว่าอาวุโส ในส่วนของลักษณะในการถ่ายทอดค่านิยมผ่านการเล่าเร่ือง  มีการใช้วิธี              
การน าเสนอผา่นลกัษณะตวัละครและบทสนทนาเป็นหลกั  

นภทัร อารีศิริ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการวเิคราะห์อุดมการณ์ทางสังคมท่ีปรากฏในละคร
โทรทศัน์ไทยท่ีน ามาผลิตซ ้ า โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะอุดมการณ์          
ทางสังคมท่ีปรากฏในละครโทรทศัน์ไทยท่ีน ามาผลิตซ ้ า ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่
ละครโทรทศัน์ไทยท่ีผลิตซ ้ าและออกอากาศในระหว่างปี พ.ศ.2531 ถึง พ.ศ.2551 ผลการศึกษา
พบว่า ละครโทรทศัน์ไทยในเร่ืองหน่ึงๆนั้นสามารถบรรจุอุดมการณ์ทางสังคมได้มากกว่าหน่ึง
อุดมการณ์ และมีทั้งอุดมการณ์ท่ีสอดคลอ้งกนั และอุดมการณ์ท่ีขดัแยง้กนั ทั้งน้ีอุดมการณ์ท่ีปรากฏ
ในละครมีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมตามช่วงเวลาท่ีละครเร่ืองนั้นไดถู้กน ามาผลิตซ ้ า
และออกอากาศ แสดงให้เห็นวา่ ละครไม่ไดท้  าหน้าท่ีให้ความบนัเทิงแก่ผูช้มแต่เพียงเท่านั้น แต่ยงั
แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของอุดมการณ์ทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริบททางสังคม 
ในช่วงเวลานั้นๆไดอี้กดว้ย 

จากเอกสาร แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษา
งานวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์เนือ้หาและบทบาทการขดัเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทัศน์ญ่ีปุ่น
ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์โทรทศัน์ของ
ไทยในดา้นเน้ือหาท่ีจะสามารถปลูกฝังและพฒันาจิตใจของผูช้มให้มีจิตส านึกท่ีดีในการอยูร่่วมกนั
ในสังคมอนัพื้นฐานของความเขม้แข็งของชาติ เป็นประโยชน์ต่อวงการส่ือสารมวลชนไทย ในการ
เป็นแบบอยา่งของการน าเสนอเน้ือหาท่ีสร้างสรรคแ์ละขดัเกลาทางสังคม รวมถึงเพื่อให้ภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวข้องรู้ถึงแนวทางการผลิตส่ือท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูช้มและสังคม
สามารถน ามาปรับใช้ให้ เข้ากับบริบทความเป็นไทยในการผลิตสร้างภาพยนตร์โทรทัศน์                     
ประเภทเดียวกนัน้ีของไทยต่อไป 
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2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 
ภาพที ่2.2 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากกรอบแนวคิดแสดงให้เห็นถึงการศึกษาการวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขดัเกลา
ทางสังคมของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” ไดศึ้กษากระบวนการขดัเกลา
ทางสังคมของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี  (เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ      
ทคคิวเจอร์) โดยการวิเคราะห์ผ่านการเล่าเร่ือง การจดัองค์ประกอบรวมในฉาก และสัญวิทยา       
เพื่อท าความเข้าใจในรูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ือง ของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด
ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี ในฐานะส่ือรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กกับบทบาทในการขัดเกลา            
ทางสังคมของประเทศไทยในดา้นต่างๆ อนัจะน าไปสู่กระบวนการในการขดัเกลาทางสังคมต่อไป 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 การศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขดัเกลาทางสังคมของภาพยนตร์

โทรทัศน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการน าเสนอ                      
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยมุ่งท่ีจะศึกษารูปแบบการน าเสนอวิธีการ                   
เล่าเร่ือง การส่ือความหมาย และการขัดเกลาทางสังคมท่ีปรากฏในภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด 
“ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” ระเบียบวธีิวจิยัท่ีผูว้จิยัใช ้คือ การวเิคราะห์ตวับท (Textual Analysis) 

 
3.1 ประชากรและการคัดเลอืกตัวอย่างประชากร 

งานศึกษาน้ีเป็นการศึกษาภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” ในดา้น           
การขดัเกลาทางสังคม โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) โดยการศึกษาจาก                     
ตัวบทท่ีเป็นประชากร คือ “ภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” ท่ี เผยแพร่                               
ในประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 37 เร่ือง ซ่ึงในการท าวิจยัคร้ังน้ีท าการเลือกตวัอย่างโดยผูศึ้กษา                       
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรภาพยนตร์โทรทัศน์                              
ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี ทั้งหมด โดยไดค้ดัเลือกเร่ือง “ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
(Ressha Sentai TOQGER)”  

จากนั้ นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) ในการวิเคราะห์
เน้ือหาโดยจะเลือกจ านวนทั้ งส้ิน 10 ตอน จากจ านวนตอนท่ีออกอากาศทั้ งหมด 47 ตอน                 
เพื่อคดัเลือกตอนท่ีจะน ามาวเิคราะห์โดยใชสู้ตร ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่วงห่างของตอนท่ีจะน ามาวเิคราะห์ =  
𝑁

𝑛
 

 
𝑁 = จ านวนตอนทั้งหมด 

                  𝑛 = จ านวนตอนท่ีจะน ามาวเิคราะห์ 
 เม่ือน ามาแทนค่าในสูตร จะไดด้งัน้ี 
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ช่วงห่างของตอนท่ีจะน ามาวเิคราะห์ =  
47

10
 

                      = 4.7 
 ผลการค านวณจะได้ช่วงห่างของตอนท่ีจะน ามาวิเคราะห์ 4.7 ตอน ในกรณีน้ีตอ้งใช้

ค่าท่ีเป็นจ านวนเต็มโดยการปัดเศษข้ึน จะได้ช่วงห่างของตอนท่ีจะน ามาวิเคราะห์เท่ากบั 5 ตอน           
โดยเป็นตอนต่างๆดงัต่อไปน้ี 

 1. สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 
 2. สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ 
 3. สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 
 4. สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 
 5. สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี 
 6. สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า 
 7. สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล 
 8. สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ 
 9. สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์
 10. สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว  
 โดยจากการค านวณจะไดต้อนสุดทา้ยคือ สถานีท่ี 46 แต่ผูว้ิจยัจะเลือกตอนท่ี 47 (สถานี

ปลายทาง) มาเป็นตอนสุดท้ายท่ีน ามาวิเคราะห์แทนสถานีท่ี 46 เน่ืองจากเป็นตอนอวสานท่ีเป็น
บทสรุปทั้งหมดของเน้ือเร่ือง 

 ทั้งน้ี สาเหตุท่ีใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจงคดัเลือก
เร่ือง “ขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ ทคคิวเจอร์ (Ressha Sentai TOQGER)” เน่ืองด้วยเน้ือเร่ือง                    
มีความเหมาะสมและสามารถสร้างความเข้าใจได้ง่ายกับผู ้ชมกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ี
เหมาะสมกบัการปลูกฝังการขดัเกลาทางสังคม โดยสามารถอธิบายไดด้งัเหตุผลต่อไปน้ี 

1. เป็นขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี ท่ี เน้ือเร่ืองมุ่งเน้นส่ือสารกับเด็กวยัประถมศึกษา               
เห็นไดจ้ากบทบาทของทคคิวเจอร์ท่ีเป็นตวัละครน าทั้ง 5 คน ท่ีเป็นเด็กวยัประถมศึกษาแต่กลบัตอ้ง        
ติดอยู่ใน ร่างกายของตัว เองท่ี เป็นผู ้ใหญ่  การกระท า การคิด การตัดสินใจของตัวละคร                     
จึงเป็นการส่ือสารในแบบท่ีเด็กๆเข้าใจได้ง่าย เหมาะกับช่วงวยัท่ีควรได้รับพื้นฐานการปลูกฝัง           
การขดัเกลาทางสังคม 

2. มีเน้ือเร่ืองท่ีเหมาะสมกบับริบทสังคมไทยในปัจจุบนั เน่ืองจากขบวนการยอดมนุษย ์
5 สีเร่ือง “ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ (Ressha Sentai TOQGER)” มีเน้ือเร่ืองเก่ียวกับ                     
การใช้บริการขนส่งสาธารณะท่ี เด็กและเยาวชนไทยสามารถเข้าใจได้ง่าย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี                     
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อยู่ในวิถีชีวิตประจ าวนัของเด็กๆ และยงัเหมาะสมกบับริบทสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีก าลงัพฒันา                                
ดา้นขนส่งมวลชนอีกดว้ย 

3. มีแก่นเร่ืองท่ีสะท้อนการขดัเกลาทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชนในสังคมไทย                    
12 ประการ ดงัน้ี 

1) ความอ่อนนอ้ม เคารพผูอ้าวโุส  2) ความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ  
3) การเคารพกฎ กติกาของสังคม  4) ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง 
5) ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน  6) ความมีระเบียบ วนิยั 
7) ความอดทน อดกลั้น  8) ความรับผดิชอบ  
9) ความขยนัหมัน่เพียร ความพยายาม 10) ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
11) การมีภาวะความเป็นผูน้ า 12)การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

แกไ้ขปัญหา 
 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาการวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขัดเกลา                   

ทางสังคมของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูลของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” เร่ือง 

ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ จากเว็บไซต์ เช่น ไฟล์ดิจิทัลวีดีโอ ประวติัความเป็นมา     
และขอ้มูลตวัละคร ดงัน้ี 

1.1) เว็ปไซต์อย่างเป็นทางการของ ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ได้แก่ 
http://www.tv-asahi.co.jp/TQG  

1.2) สาราณุกรมออนไลน์ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบั ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี ในหัวขอ้ท่ี
เก่ียวกบั ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ไดแ้ก่ เวป็ไซต์ WIKIPEDIA ในหัวขอ้ ขบวนการ
รถไฟ ทคคิวเจอร์ (https://th.wikipedia.org/wiki/ขบวนการรถไฟ_ทคคิวเจอร์) 

1.3) กลุ่ม Fandom ออนไลน์ ในหวัขอ้ของ Ressha Sentai ToQger ไดแ้ก่ เวป็ไซต ์และ
แอปพลิเคชั่น WIKIA จากหัวข้อ SUPER SENTAI โดยเลือกดูข้อมูลในส่วนของ Ressha Sentai 
ToQger (http://powerrangers.wikia.com/wiki/Ressha_Sentai_ToQger) 

1.4) ส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มแฟนภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 
สี ไดแ้ก่ Fanpage Facebook ต่างๆ เช่น J-Hero, ModxToy, Web Blog ต่างๆ และแฟนเพจประเภท 
แฟนภาพยนตร์โทคุสัทสึ เป็นตน้ 
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2. ออกแบบเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขัดเกลาทางสังคม               
ของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิเคราะห์
ขอ้มูลในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

2.1) เคร่ืองมือในส่วนท่ี 1 ออกแบบโดยใช้ แนวคิดประเภทของภาพยนตร์โทรทศัน์ 
(TV Series Genre ) แนวคิดการเล่าเร่ือง (Narrative)  

2.2) เคร่ืองมือในส่วนท่ี 2 ออกแบบโดยใช้แนวคิด แนวคิดการจดัองค์ประกอบรวม        
ในฉาก (Mise En Scene) และแนวคิดสัญวทิยา (Semiology) 

2.3) เคร่ืองมือในส่วนท่ี 3 ออกแบบโดยใชแ้นวคิดกระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ีได้
จากผลการสรุปจากนโยบายการขดัเกลาทางสังคมทั้ง 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) จากแกนหลกัของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีจ าเป็นส าหรับสังคมไทย 10 ประการ 
2) จากจากแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2564 
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของทั้ง 2 นโยบายขา้งตน้ ไดด้งัน้ี  

2.3.1) แกนหลกัของคุณธรรมจริยธรรมท่ีจ าเป็นส าหรับสังคมไทย 10 ประการ  
จากผลสรุปการวิจยั เร่ือง คุณลกัษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย 
เม่ือปี พ.ศ.2552 โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม) ส านกังาน
บริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกบัสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและ
ครอบครัว มหาวทิยาลยัมหิดล  

1) ความพอเพียง  2) ความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
3) ความกตญัญู กตเวที  4) ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง 
5) ความเสียสละ  6) ความมีวนิยั 
7) ความอดทนอดกลั้น  8) ความรับผดิชอบ 
9) ความขยนัหมัน่เพียร  10) ความมีสติ 

2.3.2) แ ผ น พั ฒ น า เด็ ก แ ล ะ เย า ว ช น แ ห่ ง ช า ติ  พ .ศ .2560 – 2564 ซ่ึ ง                            
เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจดัท าข้ึนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ             
พ.ศ. 2550 โดยสามารถสรุปเป็นคุณลกัษณะต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม 
2) มีความแขง็แรง สมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
3) มีความสามารถในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
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4) เป็นผูท่ี้ตระหนักถึงถึงสิทธิ บทบาท และความรับผิดชอบในหน้าท่ี               
ท่ีพึงตอ้งปฏิบติั  
5) มีความต่ืนตัวต่อปัญหาสังคม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา            
ของสังคม 
6) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผูน้ า 
7) มีทกัษะทางสังคม เขา้ใจการใชชี้วติร่วมกบัผูอ่ื้น 
8) มีความคิดสร้างสรรค ์มีความฉลาดจากการเล่น 

 จากทั้ง 2 แนวนโยบายขา้งตน้ พยายามเนน้ย  ้าและมุ่งให้ความส าคญัต่อการขดัเกลาทาง
สังคมของไทย ผูศึ้กษาจึงน ามาออกแบบเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์การขดัเกลาทางสังคม       
ท่ีปรากฏในภาพยนตร์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” โดยสรุปแกนหลกัของการขดัเกลาทางสังคม
ส าหรับเด็กและเยาวชนในสังคมไทยไว ้12 ประการ ดงัน้ี 

1) ความอ่อนนอ้ม เคารพผูอ้าวโุส  2) ความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ  
3) การเคารพกฎ กติกาของสังคม  4) ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง 
5) ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน  6) ความมีระเบียบ วนิยั 
7) ความอดทน อดกลั้น   8) ความรับผดิชอบ 
9) ความขยนัหมัน่เพียร ความพยายาม 10) ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
11) การมีภาวะความเป็นผูน้ า  12) มีความคิดสร้างสรรค ์
 ซ่ึงคุณสมบติัทั้ง 12 ขอ้น้ี จะเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของบทบาท          

ในการขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆอนัเป็นแกนหลกัของสังคมไทยในปัจจุบนั ท่ีถูกสอดแทรก 
อยูใ่นภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์  

3. วิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด 
“ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” 

3.1) รับชมส่ือวีดีโอในตอนต่างๆท่ีเลือกมาแบบไล่เรียงตามล าดับ โดยเร่ิมจาก                
ตอนแรก ไล่เรียงไปยงัตอนสุดทา้ย โดยเป็นการรับชมไปพร้อมกบับนัทึกขอ้มูลลงแบบวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ 1 ตอน ต่อ แบบวิเคราะห์ 1 ชุด (หากมีข้อมูลท่ีอยู่นอกเหนือจากแบบวิเคราะห์                     
จะเก็บเป็น “ขอ้มูลอ่ืนๆ” แยกไวต่้างหากอีก 1 ชุด/1ตอน)  

3.2) รับชม ส่ือวี ดีโอของก ลุ่มตัวอย่างท่ี เลือกมาแบบไล่ เรียงตามล าดับแบบ               
รวดเดียวทั้ง 10 ตอน เพื่อศึกษาวิเคราะห์องคร์วมและสร้างความเขา้ใจเน้ือหาหลกัของเร่ืองโดยการ
บันทึกข้อมูลจะใช้แบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดียวกันกับขั้นตอนข้างต้น และเน่ืองจากเป็นการ
วเิคราะห์องคร์วมของเร่ืองจึงจะเป็นการใชแ้บบวิเคราะห์ชุดเดียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลในขอ้ 3.1) 
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4. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขดัเกลาทางสังคมของภาพยนตร์
โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” 

5. สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผล 
6. ขอ้เสนอแนะ 
 

 
 

ภาพที ่3.1 แสดงแผนผงัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ในการบันทึกวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขัดเกลา                       
ทางสังคมของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” โดยใชก้รอบแนวคิดการเล่าเร่ือง 
การจดัองคป์ระกอบรวมในฉาก สัญวทิยา และกระบวนการขดัเกลาทางสังคม เป็นตวัก าหนด ดงัน้ี 
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1 
  

 
แบบวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพือ่สอดแทรกการขัดเกลาทางสังคม 

ของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี 
 

       ข้อมูลทัว่ไป 
 
            เร่ือง..................................................................... ตอนที.่........................................    

 
 

1. วเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอ, การเล่าเร่ือง และการส่ือความหมาย 
จงอธิบายภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” ตามองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ดงัน้ี 
 

1.1 ลกัษณะของแนวเร่ือง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
1.2 ลกัษณะของแก่นเร่ือง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
1.3 ลกัษณะของโครงเร่ือง ( ไดแ้ก่ การเปิดเร่ือง/การพฒันาเหตกุารณ์/ภาวะวกิฤตและภาวะคล่ีคลาย/การปิดเร่ือง)                
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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2 
 

 

แบบวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพือ่สอดแทรกการขัดเกลาทางสังคม 
ของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี 

 

1. วเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอ, การเล่าเร่ือง และการส่ือความหมาย (ต่อ) 
จงอธิบายภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” ตามองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ดงัน้ี 
 

1.4 ลกัษณะและบทบาทของตวัละคร 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 ตวัเอกละครหลกั..................................................................................................................... 
 ตวัละครเสริม............................................................................................................................ 
 ตวัร้าย....................................................................................................................................... 
 ผูช่้วย........................................................................................................................................      
        
 
1.5 ลกัษณะของบทสนทนา 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3  
 

แบบวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพือ่สอดแทรกการขัดเกลาทางสังคม 
ของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี 

 

1. วเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอ, การเล่าเร่ือง และการส่ือความหมาย (ต่อ) 
จงอธิบายภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” ตามองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ดงัน้ี 
 

1.6 ลกัษณะของความขดัแยง้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................  
1.7 ลกัษณะของฉากและสถานท่ี
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................... 
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แบบวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพือ่สอดแทรกการขัดเกลาทางสังคม 

ของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี 
 

1. วเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอ, การเล่าเร่ือง และการส่ือความหมาย (ต่อ) 
จงอธิบายการส่ือความหมายตามประเด็นท่ีพบ  ดงัต่อไปน้ี 
 

1.8 ลกัษณะของแสงและฉากกบัการส่ือความหมาย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
1.9 ลกัษณะการใชสี้และรูปทรงในการส่ือความหมาย 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
. ........................................................................................................................................................... 

4 
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แบบวเิคราะห์เนือ้หาการเล่าเร่ือง การส่ือความหมาย และบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์
โทรทัศน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” 

 

2. วเิคราะห์การส่ือความหมายในภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” (ต่อ) 
จงอธิบายการส่ือความหมายตามประเด็นท่ีพบ  ดงัต่อไปน้ี 
 
 

1.10 บทบาทการแสดงกบัการส่ือความหมาย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................... .................... .................... ..................... 
1.11 จงแสดงรูปสัญญะ ความหมายโดยตรง และอธิบายความหมายแฝงของรูปสัญญะท่ีพบ 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
. .......................................................................................... .................... .................... ..................... 

5 
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แบบวเิคราะห์เนือ้หาการเล่าเร่ือง การส่ือความหมาย และบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์
โทรทัศน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” 

 

2.  วเิคราะห์การขัดเกลาสังคมทีป่รากฏในภาพยนตร์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” 
จงอธิบายการขดัเกลาสังคมท่ีสะทอ้นผา่นรูปแบบการน าเสนอ การเล่าเร่ือง และการส่ือความหมายใน

ภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี ดงัน้ี 
(จงวงกลมหมายเลขการขดัเกลาท่ีพบ และอธิบาย) 

1. ความอ่อนนอ้ม เคารพผูอ้าวโุส
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................                 
2. ความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................                    
3. การเคารพกฎ กติกาของสังคม
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................                 
4. ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................                    
5. ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
6.ความมีระเบียบ วนิยั
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

6 
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แบบวเิคราะห์เนือ้หาการเล่าเร่ือง การส่ือความหมาย และบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์
โทรทัศน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” 

 

2.   วเิคราะห์การขัดเกลาสังคมทีป่รากฏในภาพยนตร์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” (ต่อ) 
จงอธิบายการขดัเกลาสังคมท่ีสะทอ้นผา่นรูปแบบการน าเสนอ การเล่าเร่ือง และการส่ือความหมายใน

ภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี ดงัน้ี 
(จงวงกลมหมายเลขการขดัเกลาท่ีพบ และอธิบาย) 

7. ความอดทนอดกลั้น
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................              
8. ความรับผดิชอบ 
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................               
9. ความขยนัหมัน่เพียร ความพยายาม 
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................             
10. ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
11. การมีภาวะความเป็นผูน้ า
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
12. มีความคิดสร้างสรรค์
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 

7 
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3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์

โทรทัศน์  ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยท่ีปรึกษา                    
และนักวิชาการก่อน การน าไปวิเคราะห์เน้ือหาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ รูปแบบการน าเสนอ              
วธีิการเล่าเร่ือง, การส่ือความหมาย และการขดัเกลาทางสังคมท่ีปรากฏในเน้ือหา 
 
3.5 การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล  

 การวิเคราะห์บทบาทการขดัเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด “ขบวนการ                  
ยอดมนุษย์ 5 สี”  มีว ัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษารูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ือง                        
เพื่อสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆ และวิเคราะห์บทบาทในการขดัเกลาทางสังคม
ของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี โดยใช้กรอบแนวคิดเอกสารและงานวิจยั              
ท่ีเก่ียวข้องต่างๆมาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาในคร้ังน้ี จากนั้ นน าเสนอข้อมูล                   
เชิงพรรณนา แสดงผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา พร้อมน าเสนอ
ขอ้เสนอแนะต่อไป 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
การวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทัศน์                  

ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” ท่ีได้รับการเผยแพร่ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ                       
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการเล่าเร่ืองและการส่ือความหมาย รวมไปถึงการสอดแทรก               
การขดัเกลาทางสังคมในด้านต่างๆท่ีถ่ายทอดสู่กลุ่มผูช้ม โดยได้น าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั         
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบในการศึกษาคร้ังน้ี  

ทั้ งน้ี  เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู ้วิจ ัยจึงจะน าเสนอ                 
ผลการวเิคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ขอ้หลกั คือ 

4.1 เพื่ อวิ เคราะห์ รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพื่ อสอดแทรก                 
การขดัเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทศัน์ชุดขบวนการยอดมนุษย ์5 สี  

4.2 เพื่อวิเคราะห์บทบาทในการขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆของภาพยนตร์โทรทศัน์               
ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี 

โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์จากภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการ           
ยอดมนุษย์ 5 สีเร่ือง “ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์” โดยการเลือกจากจ านวนทั้ งส้ิน              
10 ตอน ไดแ้ก่ 

 1. สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 
 2. สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ 
 3. สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 
4. สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 
 5. สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี 
 6. สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า 
 7. สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล 
 8. สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ 
 9. สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์
 10. สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว  
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4.1 วิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขัดเกลาทางสังคม           
ของภาพยนตร์โทรทศัน์ชุดขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี 

โดยในขั้นตอนน้ีจะจะแบ่งการวเิคราะห์ เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1)  เน้ือเร่ืองยอ่ของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
2)  รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคม

ของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
4.1.1 เนือ้เร่ืองย่อของ ขบวนการรถไฟด่วนพเิศษ ทคคิวเจอร์ 

โดยเน้ือเร่ืองยอ่สามารถแบ่งการอธิบายไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ  
4.1.1.1) เน้ือเร่ืองหลกัโดยยอ่ และตวัละครหลกัท่ีส าคญั 
4.1.2.2) เน้ือเร่ืองรองโดยยอ่ จากทั้ง 10 ตอนท่ีเลือกมาวเิคราะห์  
ทั้งน้ีสามารถอธิบายทั้ง 2 ส่วนไดด้งัน้ี 
4.1.1.1) เนือ้เร่ืองย่อของเนือ้หาหลกั และตัวละครหลกัทีส่ าคัญ 

1) เนือ้เร่ืองหลกัโดยย่อ 
ณ เมืองเล็กๆ ท่ีแสนสงบสุขนามวา่ "ซูบารุ กาฮามะ" ไดถู้กกลุ่มเหล่าร้ายอยา่ง "ชาโดว

ไลน์" (Shadow Line) เข้ายึดครองเพื่อสร้างเป็น “ปราสาทแคสเซิล ชาโดว” (Castle Shadow) ซ่ึง       
เป็นฐานบญัชาการใหญ่ของสถานีรถไฟแห่งความมืด ท าให้กลุ่มเพื่อนรักวยัประถมศึกษาทั้ง 5 คน 
ได้แก่ ไลท์คุง, โทคทัจิ, มิโอะ, ฮิคาริ และ คากุระ ท่ีก าลงัเท่ียวเล่นในงานเทศกาลขอพรดวงดาว
ประจ าปีของเมืองอยูน่ั้น ไดพ้บเหตุการณ์ท่ีความมืดก าลงัเขา้กลืนกินเมืองทั้งเมือง  แต่ดว้ยพลงัแห่ง
อิมเมจิเนชัน่ (IMAGINATION) อนัแรงกลา้ ท าให้ประธานแห่งสถานีรถไฟสายรุ้ง "เรนโบวไ์ลน์" 
(Rainbow Line) ดึงเด็กน้อยทั้ง 5 คนออกมาไดก่้อนท่ีจะถูกความมืดเขา้กลืนกิน  ดว้ยเหตุน้ีท าให้
เด็กน้อยทั้ง 5 ตอ้งติดอยูใ่นร่างกายของตวัเองท่ีกลายเป็นผูใ้หญ่ โดยท่ีความทรงจ าของทุกคนเลือน
หายไปทั้งหมดอีกด้วย ความทรงจ าเก่ียวกบัครอบครัว, บ้านเกิด หรือแมแ้ต่กระทัง่ความทรงจ า
เก่ียวกบัตวัเองไม่มีเหลืออยูเ่ลย  

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีเร่ืองดีคือมีเหตุบงัเอิญ ท่ีท าให้ทุกคนจ าไดว้่าเป็นเพื่อนรัก และอาศยั
อยู่ในเมืองเดียวกัน แต่ก็ไม่ทราบอยู่ดีว่า ท าไมจึงได้มีร่างกายเป็นผูใ้หญ่เช่นน้ี นอกจากน้ีแล้ว 
ประธานแห่งสถานีรถไฟสายรุ้งไดม้อบภารกิจปกป้องความสวา่งให้รอดพน้จากการคุกคามของชา
โดวไลน์ โดยท่ีทั้ง 5 คนน้ีจะสามารถแปลงร่างเป็น "ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษทคคิวเจอร์" ไดแ้ละ
ตอ้งออกโดยสารไปกบัขบวนรถไฟเรนโบวไ์ลน์ โดยท่ีแต่ละคนจะเป็นทคคิวเจอร์ท่ีมีหมายเลขและ             
สีประจ าตวัท่ีต่างกนัออกไป พร้อมกบัไดรั้บขบวนรถไฟประจ าตวัท่ีมีรูปแบบต่างกนัออกไปเช่นกนั 
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นอกจากเป็นตวัแทนของทางรถไฟสายรุ้งในการปกป้องสันติสุขจากการคุกคามของ
ชาโดวแลว้ยงัตอ้งพยายามตามหาเร่ืองราวของตนเอง จากเบาะแสท่ีเพิ่มข้ึนหลงัจากเร่ิมจดัการกบั
ปิ ศาจชาโดวไลน์ ใน เมืองต่างๆ  และ ท่ีส าคัญ ท่ี สุ ด คือการตามหาเมื องซูบ ารุ  ก าฮามะ                         
ท่ีเลือนหายไปจากความทรงจ าของทุกคนบนโลก ให้กลบัมาเป็นเมืองท่ีแสนสงบสุขดงัเดิมด้วย          
แต่การท่ีชาโดวไลน์ขยายเส้นทางแห่งความมืดยิ่งกวา้งออกไปเท่าไหร่ ทคคิวเจอร์และเรนโบวไ์ลน์
ยิ่งตอ้งออกเดินทางไปยงัสถานีต่างๆตามเขตท่ีถูกคุกคามมากข้ึนเท่านั้น  และนัน่ท าให้ทคคิวเจอร์
ทั้ง 5 ไดพ้บกบัเพื่อนใหม่ “อากิระ” ผูเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกทคคิวเจอร์ คนท่ี 6 ผูร่้วมเดินทางคนใหม่      
ท่ีจะไปกบัเรนโบวไ์ลน์ในการช่วยกนัก าจดัความมืดของชาโดวไลน์ท่ีแขง็แกร่งมากเร่ือยๆนัน่เอง 

ถึงแมอ้ากิระจะดูเหมือนเป็นมนุษยธ์รรมดา แต่แทท่ี้จริงคืออดีตปิศาจกองทพัชาโดว แต่
ดว้ยความส านึกผิดจากส่ิงท่ีไม่ดีท่ีตนเองเคยก่อไว ้จึงกลบัใจเปล่ียนฝ่ายเขา้ร่วมเป็นเจา้หนา้ท่ีเทคนิค
ใหก้บัเรนโบวไ์ลน์ เพื่อลบลา้งความผดิท่ีเกิดข้ึนในใจของตวัเอง ดว้ยเหตุน้ีอากิระจึงพร้อมตายเสมอ 
แมต้อ้งสละชีวิตในการปกป้องสายรุ้งให้คงอยูไ่วก้็ตาม การเขา้ร่วมทีมของอากิระ ท าให้ทคคิวเจอร์
แขง็แกร่งข้ึนอีกมาก 

ถึงแมก้ารเดินทางของเรนโบวไ์ลน์ในการต่อกรกบัเหล่าปิศาจชาโดวไลน์น้ี จะท าให ้            
ทั้ง 5 คนไดพ้บกบัเมืองท่ีตนเองตามหามาอยา่งยากล าบากแลว้ก็ตาม แต่เร่ืองร้ายๆกลบัไม่ไดจ้บลง
เพียงเท่าน้ี เพราะเมืองซูบารุ กาฮามะไดก้ลายเป็นเมืองท่ีมืดมิดท่ีสุดไปเสียแลว้ เพราะเป็นท่ีตั้งของ 
“ปราสาทแคสเซิล ชาโดว เทอมินอล” ซ่ึงเป็นฐานบญัชาการใหญ่สูงสุดของชาโดวไลน์ แต่เพราะ
ความขัดแยง้และการแก่งแย่งชิงดีกันของบรรดาขุนพลปิศาจชาโดวไลน์ ท าให้มีการลักลอบ
ปลดปล่อยเมืองซูบารุ กาฮามะ ให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมอีกคร้ัง แต่ตอ้งแลกกบัความจริงท่ีน่าเศร้าว่า 
ไลทคุ์งจะกลบัมาเป็นเด็กเหมือนเดิมไม่ไดอี้ก 

ทางด้านอากิระเอง ก็ มี เหตุพลิกผันท าให้ต้องหันหลังกลับ เข้าสู่การเป็นปิศาจ               
ตามค าสั่งของนายพลชวาสต์ ท่ีแยกตวัออกมาจากชาโดวไลน์เพราะการแตกคอกนัภายในนั่นเอง        
อากิระและชวาสต์จึงเป็นอริกับทั้ งชาโดวไลน์และเรนโบว์ไลน์  และท่ีน่าสงสารท่ีสุดคือ                    
การท่ีอากิระตอ้งแบกรับความเจบ็ปวดท่ีตอ้งกลบัมาสู้กบัทคคิวเจอร์ก็ตาม 

เม่ือสถานการณ์ท าให้ทุกอย่างด่ิงลงสู่ความมืดอย่างถึงท่ีสุด ไลท์คุงเห็นว่าหากด้ือดึง                 
ให้ทุกคนร่วมกนัสู้กบัชาโดวไลน์ต่อไป จะท าให้เพื่อนรักอีก 4 คน ตอ้งสูญเสียวยัเด็กไปตลอดกาล
เหมือนกบัตนเอง ไลท์คุงจึงยอมเสียสละเขา้สู้เพียงล าพงั โดยแลกกบัการให้เพื่อนๆได้กลบับ้าน          
ไปเจอกับครอบครัวท่ีทุกคนพยายามตามหามาตลอด พร้อมกบัเสียสละให้เพื่อนๆได้รับโอกาส         
กลบัสู่ร่างกายท่ีเป็นวยัเด็กอีกคร้ัง  
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ถึงแม้ไลท์คุงจะต้องเสียท่าให้กับจักรพรรด์ิแห่งชาโดว แต่จากการร่วมเดินทาง                    
เคียงบ่าเคียงไหล่กนัมาอย่างยาวนานนั้น ด้วยมิตรภาพอนัเหนียวแน่น ท าให้อากิระไม่อาจฝืนใจ
ตวัเองอีกต่อไป การกลบัมาของอากิระอีกคร้ัง ท าให้ทคคิวเจอร์ทั้ง 6 คน ไดก้ลบัมา พร้อมหนา้กนั
อีกคร้ังดว้ยพลงัท่ีแข็งแกร่งกว่าเดิม และสามารถร่วมกนัโค่นปราสาทแคสเซิลชาโดวลงไดส้ าเร็จ 
และในท่ีสุดด้วยพลังแห่ง IMAGINATION ของทุกคนท่ีรวมกันเป็นหน่ึงเดียว ท าให้จกัรพรรด์ิ       
แห่งความมืดไม่สามารถครอบครองความสวา่งไวไ้ดด้งัท่ีตอ้งการ จึงตอ้งหนีกลบัไปอยูภ่ายใตเ้งา
มืดดงัเดิม สุดทา้ยเมืองซูบารุกาฮามะ ก็ไดก้ลบัมาเป็นเมืองเล็กๆท่ีแสนสงบสุข และจะไม่วนัถูกลืม
อีกต่อไป 

และด้วยพลงัแห่ง IMAGINATION ท่ีกล้าแกร่ง ท าให้ทคคิวเจอร์ทั้ง 5 ได้กลบัไป
เป็นเด็กท่ีมีความสุขตามวยัของตนเองดังเดิม ส่วนอากิระนั้น ได้ตัดสินใจออกเดินทางต่อไป                            
กบัขบวนรถไฟแห่งสายรุ้งบนเส้นทางโบวไ์ลน์  

ในท้ายท่ีสุด ครอบครัวของทุกคน ต่างมายืนรอรับเด็กน้อยทคคิวเจอร์ทั้ ง 5 คน                  
ท่ีหน้าประตูขบวนรถไฟเรนโบว์ไลน์ เพื่อพากลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอันอบอุ่นอีกคร้ัง              
โดยท่ีประสบการณ์จากพลงัแห่ง IMAGINATION จะน าทางให้เด็กน้อยทั้ง 5 เดินทางสู่การเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีเป่ียมไปดว้ยพลงัแห่งจินตนาการ ความฝัน ความหวงั และค าอธิษฐาน ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2) ตัวละครฝ่ายทคคิวเจอร์ 
มีจ  านวน 6 คน แต่ละคนมีหมายเลขและสีประจ าตวัท่ีต่างกันออกไป โดยหมายเลข

ประจ าตวัจะเป็นการเรียงตามล าดบัดงัน้ี  
1) ไลทคุ์ง, ทคคิวหมายเลข 1, สีแดง        2) โทคทัจิ, ทคคิวหมายเลข 2, สีน ้าเงิน 
3) มิโอะ, ทคคิวหมายเลข 3, สีเหลือง       4) ฮิคารุ, ทคคิวหมายเลข 4, สีเขียว 
5) คากุระ, ทคคิวหมายเลข 5, สีชมพ ู       6) อากิระ, ทคคิวหมายเลข 6, สีส้ม 
 

 
 
ภาพที ่4.1 ภาพสมาชิกทั้ง 6 คนของฝ่ายทคคิวเจอร์ (เรียงล าดบัตามหมายเลขจากซา้ยไปขวา) 
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3) ตัวละครฝ่ายชาโดวไลน์ 
เป็นปิศาจทั้งหมด โดยต าแหน่งสูงสุดคือจกัรพรรด์ิแห่งความมืด เม่ือรวมกบับรรดา             

แม่ทพัปิศาจ, นายพล และเจา้หญิง มีทั้งหมด 6 ตน ดงัน้ี  
1) จกัรพรรด์ิแห่งความมืด หรือ Z 2) นายพลชวาสต ์ 
3) แม่ทพัหญิง มาสควมิอร์ก 4) แม่ทพัชาย บารอนเนโร 
5) แม่ทพัหญิง มาดามนวัร์ 6) กริตา้ (ลูกสาวมาดามนวัร์) 

 

 
 

ภาพที ่4.2 ภาพสมาชิกของฝ่ายชาโดวไลน์ (เรียงล าดบัตามหมายเลขจากซา้ยไปขวา) 
 

4.1.1.2 เนือ้เร่ืองรองโดยย่อ  
1) สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 
ปิศาจ Bag Shadow ลักพาตัว เด็กๆไปจากครอบครัว เพื่ อจะน าไป ทิ้ ง ท่ี  “ภู เขา                  

เด็กถูกทิ้ง” เม่ือเด็กๆเกิดความกลัว จะเป็นพลังความมืดชั้นดีให้ชาโดวไลน์ แต่ในระหว่างทาง         
กลับถูกยบัย ั้งโดยทคคิวเจอร์ 4 คน ท าให้ได้พบกับไลท์คุงท่ีไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในรถไฟของ            
ชาโดวไลน์ ไดอ้ยา่งไร อยา่งไร ก็ตามไลทคุ์งไดเ้ขา้ร่วมเดินทางไปกบัเรนโบวไ์ลน์ ขบวนการรถไฟ
ด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์จึงมีสมาชิก 5 คน และสามารถช่วยเหลือเด็กๆไวไ้ด้ ทา้ยท่ีสุดปิศาจ  Bag 
Shadow ถูกก าจดัลงดว้ยการร่วมมือร่วมใจกนัของ ทคคิวเจอร์ทั้ง 5 

2) สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ 
ขบวนรถไฟเรนโบว ์ก าลงัจะปิดระบบตวัเองโดยอตัโนมติั เพราะไลท์คุงไดไ้ปเจอกบั

รถไฟซับพอร์ทแต่ยงัไม่สามารถระบุต าแหน่งและน ากลบัมาได ้จึงตอ้งออกตามหาโดยท่ีมีชวาสต์
และลูกสมุนสะกดรอยตามไปด้วยเพื่อหวงัชิงรถไฟซับพอร์ทมาเสริมก าลงัให้กองทพัของตนเอง 
การน าทางของไลทคุ์งท าให้หลงทาง โทคทัจิจึงไดม้าเป็นหวัหนา้กลุ่มแบบงงๆ เม่ือชวาสตป์รากฏ
ตวั จึงเกิดการการต่อสู้ท่ีทคคิวเจอร์เป็นฝ่ายแพร้าบคาบ ไลท์คุงและโทคทัจิถูกจบัเป็นตวัประกนั            
แต่สุดท้ายก็ใช้ไหวพริบและความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤติได ้                
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พอดีกบัท่ีฮิคาริสามารถคน้หารถไฟซับพอร์ทไดท้นัเวลา เพราะสังเกตุจากส่ิงท่ีไลท์คุงเคยเล่าไว ้
ท้ายท่ีสุด ชวาสต์ไม่สามารถแย่งรถไฟซับพอร์ทไปได้ และไลท์คุงได้ให้ข้อคิดกับโทคัทจิว่า          
“ทุกคนกคื็อหัวหน้า เพราะแต่ละคนมีความสามารถต่างกันไป”  

3) สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 
บรรดาขนุพลปิศาจ รอคอยตอ้นรับจกัรพรรด์ิแห่งความมืดท่ีก าลงัเดินทางมาถึงปราสาท 

แคสเซิล ชาโดว แต่จักรพรรด์ิแห่งความมืดได้หลบไปเท่ียวสวนสนุกกลางทาง จึงเกิดความ
หลงไหลกบัความสวา่งของโลกมนุษย ์ท่ีน่ีเองจกัพรรด์ิแห่งความมืดไดพ้บกบัไลท์คุงและเพื่อนๆ 
บรรดาขุนพลปิศาจ เม่ื อทราบว่าองค์จักรพรรด์ิอยู่ ท่ี ไหน  จึง รีบแย่งกันออกหน้ามารับ                       
องค์จกัรพรรด์ิท่ีสวนสนุกดงักล่าว การต่อสู้ระหว่างบรรดาขุนพลปิศาจกบัทคคิวเจอร์จึงเกิดข้ึน         
ดว้ยความแข็งแกร่งของบรรดาขุนพลปิศาจท าให้ทคคิวเจอร์ทั้ง 5 แพร้าบคาบ ทา้ยท่ีสุดองค์รักษ์
ได้มารับจักรพรรด์ิแห่งความมืดกลับไปยงัปราสาท ทคคิวเจอร์ต้องสู้กับหุ่นยนต์ยกัษ์ของ              
ชาโดวไลน์ถึง 3 ตวั ดว้ยไหวพริบและพลงัแห่งจินตนาการ ท าให้ทคคิวเจอร์ไดรั้บชยัชนะแมศ้ตัรู 
จะมีจ านวนมากกวา่ก็ตาม 

4) สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 
ชวาสต์ไดห้ลอกใช้ Hammer Shadow อย่างทารุณเพื่อท่ีจะน าขบวนรถไฟชาโดวไลน์

ออกไปลกัพาตวัเด็กๆ ขณะท่ีอาโอยจงัก าลงัตามดูแลทาเครุน้องชายตวัน้อยท่ีก าลงัเล่นกบัเพื่อน         
ในสนามเด็กเล่นอยูน่ั้น ขบวนรถไฟของชาโดวไลน์ไดป้รากฏตวัเพื่อหลอกให้เด็กๆ ข้ึนรถไฟโดย
ใช้ความฝันและจินตนาการของเด็กๆเองเป็นตวัล่อ ทคคิวเจอร์ท่ีตามมาช่วยกลบัหลงกลไปกับ
จินตนาการหลอกๆของตวัเองไป 3 คน เหลือโทคทัจิ และคากุระเพียง 2 คนเท่านั้นท่ีจะสามารถ  
ช่วยเด็กๆไว้ได้ หากอาโอยจังต้องการจะตามไปช่วยน้องกับทั้ ง 2 คนน้ี จะต้องมีพลังแห่ง 
IMAGINATION เสียก่อน แต่อาโอยกลบัหลงคิดไปเองวา่ การเล้ียงน้องท่ีแสนน่าเบ่ือท าให้ตนเอง 
มีเพียงจินตนาการท่ีแสนแย ่แต่ดว้ยการท่ีดูแลนอ้งชายคนน้ีมาตลอด ท าใหอ้าโอยจงัรู้ถึงจินตนาการ
ของน้องและได้น าตวัเองเขา้ไปผสานกบัจินตนาการของน้องชาย จึงท าให้อาโอยจงั มีพลงัแห่ง 
IMAGINATION อนัเจิดจา้และสามารถตามไปช่วยนอ้งไดส้ าเร็จ ส่วนทางคากุรก็เช่นกนั ไดใ้ชพ้ลงั
แห่ง IMAGINATION ของตัวเองช่วยเพื่อนๆทั้ ง 3 ท่ีหลงอยู่ในจิตนาการลวงของตู้โดยสาร                      
ขบวนรถไฟชาโดวเอาไว้ได้เช่นกัน ท้ายท่ีสุดทคคิวเจอร์ทั้ ง 5 ก็ก าจัดปิศาจ Hammer Shadow             
ร่างยกัษล์งไดส้ าเร็จดว้ยไหวพริบและจินตนาการของคากุระจงั 

5) สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี 
มิโอะ อยู่ดีๆก็มีความทรงจ าบางอย่างเกิดข้ึนในหัว คากุระสังเกตุว่ามิโอะหนักใจกบั  

อะไรบางอย่าง แต่ด้วยความห่วงใยเพื่อน มิโอะจึงกลบเกล่ือนว่าไม่มีอะไร อีกทางหน่ึงกริต้า             
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ถูกบงัคบัให้แต่งงานกบัจกัรพรรด์ิแห่งความมืดโดยมาดามนวัร์ผูเ้ป็นแม่ของตนเอง ดว้ยความกลวั
และจากท่ีตนเองหลงรักชวาสตม์าตลอด กริตา้จึงไดใ้ชใ้ห้ปิศาจ Sabon Shadow สลบัร่างตนเองกบัมิ
โอะ เพื่อหลบหนีการแต่งงาน ด้วยความร้ายกาจของ Sabon Shadow ท าให้ทคคิวเจอร์ฝ่ายชาย       
ถูกสลับร่างกันมั่วไปหมดเช่นกัน สุดท้ายด้วยไหวพริบและจิตนาการในการแก้ปัญหา ท าให้          
ทคคิวเจอร์ฝ่ายชายแกไ้ขสถานการณ์และก าจดั Sabon Shadow ลงไดส้ าเร็จ ท าให้ทุกคนไดก้ลบัคืน
สู่ร่างเดิมของตนเอง และแม้ว่า Sabon Shadow จะฟ้ืนคืนชีพเป็นปิศาจร่างยกัษ์อีกคร้ังก็ตาม               
แต่ทคคิวเจอร์ก็สามารถใช้พลังแห่งจินตนาการและความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันก าจัด                 
ปิศาจไดส้ าเร็จ 

6) สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า 
 เรนโบว์ไลน์พบความผิดปกติจากชาโดวท่ีไม่สามารถระบุได้แน่ชัด จึงท าให ้                    

ต้องหยุดขบวนจนกว่าจะตรวจสอบสาเหตุพบ เป็นโอกาสอันดีท่ีอากิระจะได้ไปใช้บริการ                
โรงอาบน ้าท่ีรอคอยมานานแสนนาน แต่ท่ีหนา้โรงอาบน ้ าอากิระไดพ้บกบัเหตุการณ์ท่ีคุณลุงเจา้ของ
โรงอาบน ้ าก าลงัโดนทวงค่าเช่าจากเจา้หน้ีหน้าเลือดพอดี ดว้ยสังคมท่ีเปล่ียนไปท าให้โรงอาบน ้ า
หลายแห่งตอ้งปิดตวัลง บางแห่งตอ้งปรับตวัจนเสียความเป็นโรงอาบน ้ าแบบดั้งเดิมไป โรงอาบน ้ า
แห่งน้ีจึงเป็นท่ีเดียวท่ียงัคงรูปแบบเดิมไว ้อย่างไรก็ตามผูค้นในเมืองก็ไม่เห็นถึงคุณค่าจึงเขา้มาใช้
บริการนอ้ย รายไดโ้รงอาบน ้าน้ีจึงหดหายไม่พอจ่ายค่าเช่า ดว้ยการเล็งเห็นคุณค่าในวฒันธรรมอนัดี
ของโรงอาบน ้ าแบบดั้งเดิมของอากิระ ทคคิวเจอร์ทั้งหมดจึงแปลงร่างตั้งขบวนเร่ียไร ออกโปรโมท
โรงอาบน ้ า ณ กลางตลาด ถึงแม้ได้รับการตอบรับดีแต่เพราะความหวงัดีเกินไปของอากิระ                   
ท่ีโปรโมทดว้ยการลดราคาค่าเขา้ใช้บริการ จึงท าให้ไดเ้งินไม่พอค่าเช่าอยูดี่ และดว้ยจินตนาการท่ี
สูงส่ง (เกินไป) ของอากิระและคากุระ จึงคิดจะยา้ยโรงอาบน ้ าโดยเป็นการยกไปทั้งหลงั ในขณะท่ี
ก าลังท าการยกโรงอาบน ้ าข้ึนจากพื้นดินนั้ น ก็พบว่าใต้โรงอาบน ้ าแห่งน้ีมีมวลแห่งความมืด             
ถูกเก็บกักไวจ้  านวนมหาศาล ซ่ึงน่ีเองคือต้นเหตุของความผิดปกติท่ีเรนโบว์ไลน์ระบุไม่ได ้               
และยงัเป็นส่ิงท่ีผลกัไสผูค้นไม่ให้เกิดความอยากมาใช้บริการโรงอาบน ้ าแห่งน้ี ทนัใดนั้นนายทุน
หน้าเลือดก็ปรากฏตัวอีกคร้ัง คราวน้ีอากิระจับได้ว่าเป็นปิศาจ  Coin Shadow ปลอมตัวมา                  
ทา้ยท่ีสุดดว้ยพลงัแห่งจินตนาการจึงท าให้ทคคิวเจอร์ใชป้ฏิภานไหวพริบในการหาวิธีก าจดัปิศาจ 
ตวัน้ีลงได้ เม่ือมวลแห่งความมืดใต้โรงอาบน ้ าถูกก าจดัหมดแล้ว โรงอาบน ้ าแบบดั้ งเดิมแห่งน้ี           
จึงกลบัมาเป็นท่ีนิยมของชุมชนอีกคร้ัง  

7) สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล 
ขบวนรถไฟเรนโบว์ไลน์ถึงเวลาท่ีต้องเข้าจอด ณ สถานีใหญ่  HYPER RESSHA 

TERMINAL เพื่อท าการตรวจตราสภาพการใช้งาน การซ่อมบ ารุง และท าการล้างเศษความมืด        
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ท่ีเกิดข้ึนได้จากการต่อสู้กับชาโดวไลน์ ผูค้วบคุมจึงมีโอกาสได้เข้าพบกับนายสถานีใหญ่แห่ง        
เรนโบวไ์ลน์ จึงได้รับค าสั่งเร่งด่วนให้ปลดทคคิวเจอร์ทั้งหมดออก เพราะจากการต่อสู้ท่ีผ่านมา
อยา่งยาวนานนั้นท าให้สัมผสักบัความมืดมากเกินไป ขณะเดียวกนั ปิศาจสองพี่นอ้ง Table Shadow 
และ Chair Shadowได้ออกอาละวาด เพราะขบวนรถไฟเรนโบว์ไลน์ยงัคงต้องจอดเพื่อรอ                 
การตรวจตราสภาพรถ ท าให้บรรดาสมาชิกทคคิวเจอร์ต้องใช้รถบัสแทนไปพลางก่อน                 
ในขณะรับมือกบัปิศาจพี่น้องอยู่นั้นกลบัมีเหตุให้ไลท์คุงตอ้งแยกไปรับมือกบับรรดาขุนพลปิศาจ        
ท่ีตีกันเอง และยงัได้เข้าปกป้องเด็กน้อยจากลูกหลงในศึกน้ีด้วย ท าให้ไลท์คุงต้องสัมผสักับ              
พลังความมืดลูกใหญ่โดยตรง ในขณะท่ีไลท์คุงยงัคงต้องรับศึกหนักอยู่นั้ น ทางด้านเพื่อนๆ            
ได้ใช้ไหวพริบในการหลอกล่อให้ปิศาจติดกับดักและสามารถก าจดัปิศาจ Chair Shadow ลงได ้ 
ทั้ ง น้ี ปิศาจ  Table Shadow ได้เอาตัวรอดโดยดึงปิศาจ Chair Shadow ซ่ึ งเป็นน้องของตนเอง           
เข้ามารับกระสุนแทนนั่นเองศึกทางด้านไลท์คุงจบลงแบบงงๆ เพราะขุนพลปิศาจได้แยกยา้ย           
กลบัปราสาทของตวัเอง พอดีกบัท่ีปิศาจ Chair Shadow ขยายเป็นร่างยกัษ์ แต่ในท่ีสุดทคคิวเจอร์         
ใช้ ไห วพ ริบ และส ติ ปั ญญ าในก ารแก้ ไ ขสถ าน ก ารณ์ แล ะก าจัด ปิ ศ าจ  Chair Shadow                            
ร่างยกัษล์งไดส้ าเร็จ 

8) สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ 
ในขณะท่ีอากิระก าลงัทุ่มเทก าลงัทั้งหมดเพื่อตามหาเมืองซูบารุ กาฮามะ ให้ทคคิวเจอร์ 

ทั้ ง 5 คนอยู่นั้ น อากิระจึงนึกข้ึนได้ว่า หากคนในเมืองความจ าหายไปหมดทุกคน อาจต้องสืบ
เบาะแสจากคนนอกเมืองดู พอดีกับท่ีขบวนรถไฟเรนโบว์ไลน์จอดสถานีหน้ามหาวิทยาลัย              
ของ ซากุระ อดีตคุณครูฝึกสอนท่ีตอนน้ีกลับมาเป็นนักศึกษาครุศาสตร์ตามเดิม จากประโยค            
“แค่มีความฝัน..ก็เท่ากับได้ 100 คะแนนเต็มแล้ว” เป็นค าพูดของคุณครูท่ีท าให้ฮิคาริกล้าท่ีจะมี
จินตนาการท่ีเปล่งประกายดังทุกวนัน้ี ปิศาจ Zero Shadow อาละวาดท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ีพอดี         
โดยการท าให้ผูค้นตกอยูใ่นความมืดด าและหมดหวงัในตวัเองจากการตีตราคะแนนแห่งจินตนาการ
ของผูค้นให้เหลือ “0” คะแนน และจากผลพวงท่ีเมืองซูบารุกาฮามะ ถูกความมืดกลืนกินไปนั้น 
คุณครูจึงสูญ เสียความฝันท่ีจะเป็นคุณครูท่ี ดีไปด้วย เม่ือคุณครูตกอยู่ในความหมดหวัง                   
และไม่มีความฝัน ฮิคาริจึงใชป้ระโยคเดิมท่ีคุณครูบอกกบัตนเองเพื่อจุดประกายความฝันของคุณครู
อีกคร้ังในทา้ยท่ีสุดถึงแมคุ้ณครูจะจ าเหตุการณ์ท่ีตวัเองเคยเป็นคุณครูฝึกสอนไม่ได ้แต่ดว้ยความ
ตั้ งใจอันแรงกล้าของฮิคาริ และด้วยความช่วยเหลืออันแข็งแกร่งของอากิระ ท าให้สามารถ              
ก าจดัปิศาจ Zero Shadow ท่ีมีร่างยกัษใ์หญ่ท่ีสุดเท่าท่ีทคคิวเจอร์เคยเจอมาไดส้ าเร็จ 
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9) สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์
เมืองซูบารุกาฮามะท่ีทคคิวเจอร์สามารถคบ้หาพบแล้วนั้น ก าลงัจมลงในความมืดอีก

คร้ังเพราะได้กลายเป็นท่ีตั้งฐานทพัใหญ่ “ปราสาทแคสเซิล ชาโดว เทอมินอล” ของจกัรพรรด์ิ-                 
แห่งความมืด ขณะเดียวกันนั้นแม่ทพับารอนเนโรและแม่ทัพหญิงมาสควิมอร์ค ก็ออกตามหา            
องค์จกัพรรด์ิเพื่อก าจดักริต้าท่ีถูกจกัรพรรด์ิดูดกลืนไปให้ส้ินซาก เพื่อให้จกัรพรรด์ิของตนเอง        
มีความมืดมิดท่ีแข็งแกร่งและด ามืดท่ีสุด ปราศจากแสงสว่างของกริตา้ท่ีครอบครองไว ้ทางด้าน
ชวาสต์กับซารัม (อากิระท่ีกลับไปเป็นปิศาจอีกคร้ัง) ก็ออกตามล่าจักรพรรด์ิแห่งความมืด                    
เพื่อช่วยเหลือกริต้าให้เป็นอิสระจากองค์จกัรพรรด์ิเช่นกัน เช่นเดียวกับมาดามนัวร์ท่ีต้องการ             
ช่วยให้กริต้าลูกสาวเป็นอิสระแต่ ด้วยความขดัแยง้ท่ีซับซ้อนของบรรดาขุนพลปิศาจดังกล่าว              
ท าให้มาดามนัวร์และชวาสต์ช่วยเหลือให้กริต้าได้กับการปลดปล่อยเป็นอิสระส าเร็จ แต่ต้อง             
แลกดว้ยชีวิตของตนเอง กริตา้จึงตอ้งสูญเสียทั้งแม่และชายท่ีตนรักมาตลอดลงต่อหนา้ต่อตาอีกดว้ย 
จกัรพรรด์ิแห่งความมืดท่ีสูญเสียความสว่างไปควบคุมพลงัตนเองไม่ได้ จึงได้กลบัปราสาทไป         
และปล่อยกองทัพหุ่นยนต์ยกัษ์ไคลน์เนอร์จ านวนมหาศาลเข้าโจมตีทคคิวเจอร์ เม่ืออากิระ                   
ได้กลบัมาเขา้กลุ่มทคคิวเจอร์อีกคร้ัง ท าให้ฝ่ายทคคิวเจอร์มีก าลงัใจท่ีเป่ียมล้นและแข็งแกร่งข้ึน
อยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ดว้ยมิตรภาพ ความรัก ความร่วมมือและสามคัคีของทคคิวเจอร์ทั้ง 6 คน 
ท าให้ก าจดักองทพัหุ่นยนตย์กัษไ์คลน์เนอร์จ านวนมหาศาลดงักล่าวลงไดส้ าเร็จ ทา้ยท่ีสุด ณ ขบวน
รถไฟเรนโบวไ์ลน์ ได้ร่วมกนัระลึกถึงชวาสต์ผูจ้ากไป จากนั้นก็ร่วมกนัฉลองเทศกาลคริสมาสต ์
เพื่อตอ้นรับการกลบัมาของอากิระดว้ย 

10) สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว 
 ไลท์คุงตกอยู่ในความมืดเพียงล าพงับนขบวนรถไฟเรนโบวไ์ลน์ท่ีจอดอยู่ท่ามกลาง

ความมืดมิด จากการเสียสละตวัเองให้เพื่อนๆไดก้ลบัไปเจอกบัครอบครัว อากิระก็ก าลงัพยายาม
อย่างสุดความสามารถเพื่อหาหนทางเช่ือมต่อรางไปช่วยเหลือขบวนเรนโบว์ไลน์จากความมืด         
ดว้ยมิตรภาพท่ีผา่นมาของทั้ง 5 คน ท าให้เพื่อนตดัสินใจกลบัมาช่วยไลทคุ์งอีกคร้ัง แมต้อ้งแลกกบั
การไม่ไดก้ลบัไปเป็นเด็กและเจอกบัครอบครัวอีกเลยก็ตาม แต่ดว้ยแรงอธิษฐานท่ีเปล่งประกายแวว
วาวจากแม่ของไลท์คุงเม่ือคร้ังเทศกาลขอพรดวงดาวก่อนท่ีเมืองจะถูกความมืดเขา้กลืนกิน ท าให้
รางแห่งแสงสวา่งของเรนโบวไ์ลน์เช่ือมต่อกบัขบวนรถไฟเรนโบวไ์ลน์ท่ีก าลงัตกอยู่ในความมืด 
ไลท์คุงและเพื่อนๆจึงสามารถหลุดพน้จากห้วงแห่งความมืดมิดและท าลายฐานบญัชาการใหญ่ 
ปราสาทแคสเซิลชาโดวเทอมินอลได้ส าเร็จ เม่ือปราสาทถูกท าลาย จกัรพรรด์ิแห่งความมิดพร้อม
ดว้ยแม่ทพัผูภ้กัดีทั้งสอง บารอนเนโรและมาสควิมอร์ค ไดป้ะทะกบัทคคิวเจอร์ทั้ง 6 ดว้ยพลงัแห่ง
มิตรภาพ ท าให้จกัรพรรด์ิแห่งความมืดต้องเพล่ียงพล ้ า แม่ทัพทั้ งสองถึงแม้มีความจงรักภักดี            
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และจะยอมสละชีวิตเพื่อองคจ์กัรพรรด์ิของตนไดก้็ตาม แต่ในขณะท่ียงัไม่ทนัไดรู้้ตวันั้นจกัรพรรด์ิ
แห่งความมืดไดดู้ดกลืนชีวติแม่ทพัทั้งสองเขา้ไป เพื่อเพิ่มพลงัความมืดใหแ้ก่ตนเอง หลงัจากสูญส้ิน
แม่ทพัทั้งสองไปนั้น ฝ่ายชาโดวจึงเหลือเพียงองค์จกัรพรรด์ิท่ีมีพลงัความมืดท่ีมืดด าท่ีสุด แต่ดว้ย
การทุ่มเทพลงักาย พลงัใจและพลงัแห่ง IMAGINATION ของทั้ง 6 คนอยา่งสุดชีวิตนั้น ท าให้ไลท์
คุงได้รับพลงัแห่งสายรุ้งท่ีเปล่งประกายเจิดจา้ จกัรพรรด์ิแห่งความมืดพ่ายแพล้งในท่ีสุด และใน 
ช่วงเวลานั้นเองกริต้าได้น าขบวนรถไฟไคลน์เนอร์จากชาโดวไลน์มารับองค์จกัรพรรด์ิกลับสู่        
ความมืดอีกคร้ัง พร้อมให้ขอ้คิดแก่จกัรพรรด์ิวา่ ฝ่าบาทเหมาะกบัการอยูใ่นความมืดต่อไปมากกว่า
เพราะแสงสว่างนั้นจะสามารถเห็นได้ในความมืด การกลบัสู่ความมืดท าให้เมืองซูบารุกาฮามะ       
ไดห้ลุดพน้จากความมืดมิด และกลบัมาเป็นเมืองท่ีแสนสงบสุขอีกคร้ัง ในการต่อสู้คร้ังสุดทา้ยน้ี
เป็นการต่อสู้ท่ีไม่มีใครสูญเสีย จกัรพรรด์ิแห่งความมืดและกริตา้ไดก้ลบัไปอยูใ่นท่ีของตนและจะ
เห็นแสงสวา่งจากไดจ้ากตรงนั้น บารอนเนโรและมาสควิมอร์คไดส้ละชีวิตเพื่อคนท่ีตนเองรักและ
ภกัดี และทคคิวเจอร์ทั้ง 5 คน ไดก้ลบัสู่ออ้มอกครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก ส่วนอากิระ, ผูค้วบคุมกบั       
ทิคเก็ตคุง, แวกอน และนายสถานีใหญ่ ก็เดินทางต่อไปบนเส้นทางรถไฟแห่งสายรุ้ง ชีวิตของ           
เด็กนอ้ยทั้ง 5 คน กลบัสู่ความสุขอยา่งเหมาะสมตามช่วงวยัท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยจินตนาการอีกคร้ัง  

4.1.2 รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขัดเกลาทางสังคมของ
ขบวนการรถไฟด่วนพเิศษ ทคคิวเจอร์ 

4.1.2.1 ลกัษณะของรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ 
จากการศึกษารูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษทคคิวเจอร์        

พบการผสมผสานรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์หลากหลายประเภทเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อดึงดูดและสร้าง
ความหลากหลายแก่ผูช้ม โดยเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการส่ือสารคือ เด็กวยัประถมศึกษา (6 – 
12 ปี) มีการใชเ้ทคนิคพิเศษต่างๆ แสง สี เสียง และตวัละครท่ีเป็นฮีโร่และปิศาจ รวมไปถึงเน้ือเร่ือง
ท่ีเน้นถึง “พลังแห่ง Imagination” พลังแห่งจินตนาการท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงดีงาม ตลอดจนการ
แก้ปัญหาน้อยใหญ่ท่ีเกิดข้ึน และยงัพบว่าภาพท่ีส่ือออกมาทางจอโทรทศัน์จะมีความมหัศจรรย์
เหนือความเป็นจริง ลักษณะของรูปแบบภาพยนตร์โทรทัศน์หลักจึงเป็น ภาพยนตร์โทรทัศน์
ประเภท Fantasy  

ทั้งน้ียงัปรากฏวา่ รูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษทคคิวเจอร์  
ท่ีจดัอยูใ่นประเภทแฟนตาซีเหนือจริงนั้น จะปรากฏตวัละครท่ีประกอบไปดว้ย ยอดมนุษย,์ ปิศาจ 
และหุ่นยนต์ต่างๆ ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองนั้ น  มีลักษณะเป็นแนวเร่ืองแบบ Live Action คือ                   
เป็นการแสดงท่ีประกอบไปด้วย การต่อสู้กันของตวัละครท่ีแสดงโดยมนุษย์ทั้ งหมด ถึงแม้ว่า      
บางตวัละคร จะมีสัดส่วนผิดกบัความเป็นจริงของร่างกายมนุษยก์็ตาม ซ่ึงพบว่าทั้งหมดลว้นเป็น 
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การสวมชุดคอสตูมในรูปแบบต่างๆท่ีสร้างข้ึนเพื่อสร้างความต่ืนตาต่ืนใจกับเด็กๆ รวมไปถึง           
การสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจด้วยต่อสู้กนัระหว่างปิศาจและฮีโร่ดว้ยการใช้อาวุธและยานพาหนะ
หลากหลายรูปแบบในการต่อสู้กันอีกด้วย จึงเป็นการผสมผสานรูปแบบภาพยนตร์โทรทัศน์
ประเภท Fantasy กับประเภท Live Action เข้าไวด้้วยกัน ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษทคคิวเจอร์      
จึงเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ประเภท  Fantasy Live Action ท่ี มี เน้ือเร่ืองเหนือความเป็นจริง                       
โดยเป็นการต่อสู้กนัระหว่างตวัละครฮีโร่และปิศาจท่ีแสดงโดยมนุษยจ์ริงๆ เป็นสร้างการดึงดูด
ความสนใจและยงัสามารถสอดแทรกเน้ือหาท่ีสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเรียนรู้ของเด็กๆ                             
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายดว้ย 

 

 
 

ภาพที ่4.3 ภาพลกัษณะของรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Fantasy Live Action 
 
ในส่วนของ ประเภทเร่ืองรอง ของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ในการศึกษา

คร้ังน้ีพบว่า ได้มีผสมผสานประเภทของเร่ืองในแบบอ่ืนๆไวอี้กด้วย เช่น มีการใส่ความตลก                  
แบบ Comedy เขา้มา เพื่อให้เน้ือเร่ืองมีความสนุกสนานชวนหัวเราะ โดยพบการแทรกความตลก 
เขา้มาดว้ยการใส่ มุก หรือ แก๊ก เล็กๆท่ีสร้างความน่ารักให้ตวัละครทั้งฝ่ายทคคิวเจอร์และฝ่ายปิศาจ
ชาโดว ซ่ึงเห็นได้ชัดในตอน “สถานีท่ี 21 – เจ้าสาวผูห้ลบหนี” ท่ีทคคิวเจอร์ต้องสลับร่างกัน             
และแก้ปัญหาไม่ให้สับสนว่าใครเป็นใครด้วยการใส่ท่ีคาดหัวเป็นภาพวาดหน้าของตัวเอง               
และในตอน “สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้ า” การสร้างสีสันของตวัละคร ทคคิวเจอร์ ท่ีตอ้ง
แปลงร่างเป็นคณะป่าวประกาศออกท าการแสดงความสามารถ “เปล่ียนขบวน” (สลับสี) ณ                 
ใจกลางตลาด เพื่อโฆษณาเชิญชวนให้เขา้ไปอุดหนุนโรงอาบน ้ าของช่วยคุณลุงท่ีก าลงัจะโดนยึด 
หรือจากท่ีพบในในตวัละคร อากิระ/ทคคิวหมายเลข 6 ท่ีเป็นคนจริงจงักับทุกส่ิงและมกัพูดถึง 
“ความตาย” อยู่เสมอดว้ยแคแรคเตอร์ท่ีเป็นคนจริงจงัและน าความตายเขา้มาเก่ียวโยงกบัเหตุการณ์
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ต่างๆ แต่จะเป็นการปรากฏในจงัหวะท่ีสามารถสร้างอารมณ์ขนัได้ จึงเป็นการสร้างความน่ารัก
ใหก้บัตวัละครท่ีมีบุคคลิกซีเรียสจริงจงัไดอ้ยา่งลงตวั  

 

 
 
ภาพที ่4.4 ภาพคณะโฆษณาทคคิวเจอร์เปิดการแสดงรับบริจากบริเวณกลางตลาด 

 
 

 
 
ภาพที ่4.5 ภาพการแกปั้ญหาหลงัจากถูกสลบัร่างโดยการสวมดว้ยภาพวาดรูปหนา้ของตนเอง 

 
ความตลกแบบ  Comedy ท่ี ผส มผส าน เข้ าม าใน ตัวล ะครปิ ศ าจ  เห็ น ได้ชั ด                         

ในสถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล เป็นปิศาจคู่หูพี่น้อง “ลม้โต๊ะชา” ท่ีมีตน้แบบดีไซน์       
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มาจากโต๊ะ -เก้า อ้ี จิบชาโดยมีความสามารถคือ บังคับให้ เกิดความอยากนั่งเก้าอ้ี  และเม่ือ                    
ผูใ้ดท่ีนัง่เกา้อ้ีจะโดนเสกให้ลอยข้ึนไปในอากาศแลว้ปล่อยให้ตกลงมาโดยท่ีเกา้อ้ียงัคงติดอยูก่บักน้          
เม่ือความสามารถน้ีถูกผสมผสานเขา้กบับุคคลิกของตวัละครพบว่า ปิศาจเกา้อ้ีจิบชา มีลีลาท่าทาง
การแสดงท่ีชวนให้เด็กหัวเราะได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงช่วงแรกของเร่ือง (ร่างปกติ)              
มีการประกาศศกัดาดว้ยการถือพู่ปอมปอมเชียร์สีทองอร่าม และช่วงหลงัของเร่ือง (ปิศาจร่างยกัษ์) 
ท่ีดลใจให้หุ่นยนต์ยกัษ์ของทคคิวเจอร์ ต้องมานั่งบนตัวเองท่ีท าตัวเป็นเก้าอ้ี เห็นได้ว่า ปิศาจ               
เกา้อ้ีจิบชาน้ี เป็นตวัละครท่ีสร้างความสนุกสนานใหแ้ก่เน้ือเร่ือง 

 

 
 

ภาพที ่4.6 ภาพแสดงความสนุกสนานของปิศาจเกา้อ้ีจิบชาช่วงแรกของเร่ือง (ร่างปกติ) 
 
 

 
 

ภาพที ่4.7 ภาพแสดงความสนุกสนานของปิศาจเกา้อ้ีจิบชาช่วงแรกของเร่ือง (ร่างยกัษ)์ 
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นอกจากน้ี บางส่วนของตอน สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล  นอกจาก
บทบาทการแสดงของปิศาจ เกา้อ้ีจิบน ้ าชาแลว้ ยงัปรากฏฉากท่ีตลกขบขนัท่ีแทรกเขา้มาในเน้ือเร่ือง
ในเหตุการณ์อ่ืนๆอีกเช่นกนั ดงัในเหตุการณ์ตน้เร่ือง เน่ืองจากรถไฟเรนโบวไ์ลน์ของ ขบวนการ        
ทคคิวเจอร์ ตอ้งเขา้ซ่อมบ ารุง เม่ือปิศาจชาโดวอาละวาดแวกอนจึงเตรียมรถบสัสีรุ้งให้เป็นพาหนะ
ชัว่คราว โดยมีอากิระผูจ้ริงจงักบัชีวติเป็นคนขบัรถ ซ่ึงน าไปสู่เหตุการณ์ถดัไปคือ ดว้ยความสามราถ
ของปิศาจ ท าให้รถบัสคันดังกล่าว ระเบิดออก เศษพวงมาลัยมาตกตรงหน้าทคคิวหมายเลข 6           
(อากิระ) พอดี อากิระผูจ้ริงจงัและโยงทุกเร่ืองเขา้กบัความตายไดเ้สมอ จึงไดห้ยิบพวงมาลยัข้ึนมา
มองดูดว้ยความอาลยัแลว้พดูวา่ “รถเมลจ๋์า..ท่ีตายของเจา้คือท่ีน่ีเองเหรอ”  

ยงัพบอีกวา่ ในเน้ือเร่ืองตอนเดียวกนัน้ี ในช่วงเวลาท่ีต่ืนเตน้ของเร่ือง ก็มีการผสมผสาน
ความเป็นภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Comedy ท่ีสร้างความน่ารักชวนข าเขา้มาดว้ย คือ ในช่วงท่ี 
ทิคคิวเจอร์ 4 คน หลอกล่อใหปิ้ศาจคู่หูพี่นอ้งหลงกลไดใ้นท่ีสุด โดยการใชตุ้ก๊ตาแมวมาเป็นตวัเรียก
ความสนใจ และตุ๊กตาแมวตัวน้ีก็ถูกน ามาเป็นสีสันชวนอมยิ้มอีกคร้ัง เม่ือมาอยู่ในมือของ              
ทคคิวเจอร์ในขณะท่ีรวมพลงักนัดว้ยท่างทางสุดเท่ในเหตุการณ์ท่ีก าลงัต่ืนเตน้ 

 

 
 

ภาพที ่4.8 ภาพการหลบระเบิดและกล่าวอาลยัแด่พวงมาลยัรถเมลข์องทคคิวหมายเลข 6 
 
 

 
 
ภาพที ่4.9 ภาพตุก๊ตาแมวท่ีเป็นสีสันชวนอมยิม้ในการหลอกล่อปิศาจ 
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นอกจากน้ี ยงัปรากฏการผสมผสานความเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ประเภท Drama           
เขา้มาในเน้ือเร่ืองของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษทคคิวเจอร์ดว้ยเช่นกนั เห็นไดจ้ากความสัมพนัธ์                       
ของตวัละครหลักฝ่ายร้าย ท่ีสร้างความโศกให้กับเน้ือเร่ืองจากความซับซ้อนในความสัมพนัธ์           
ของตวัละครฝ่ายชาโดว กริตา้ท่ีเปรียบเสมือนเด็กนอ้ยท่ีเป็นจุดสวา่งจุดเล็กๆของชาโดว เพราะความ
รักของแม่ (มาดามนวัร์) ท่ีรักลูกสาวสุดหัวใจและใฝ่ฝันจะครองอ านาจยิ่งใหญ่ จึงบงัคบัให้กริตา้
ตอ้งแต่งงานกบัจกัรพรรด์ิแห่งความมืด แล้วจะยึดอ านาจโดยการก าจดัจกัรพรรด์ิทิ้งในภายหลัง  
โดยท่ี  กริต้านั้ นหวาดกลัวในความมืดของจักรพรรด์ิมาก และย ังหลงรักนายพลชวาสต ์                    
อยา่งสุดหวัใจ ในขณะท่ีชวาสตมี์บุคคลิกเป็นสุภาพบุรุษ น่ิงและสันโดษ ถึงแมจ้ะไม่ไดรั้กกริตา้และ
ปฏิเสธความรักอยู่เสมอ แต่มกัจะปกป้องและดีกบักริตา้เพราะกริตา้ไดป้กป้องตนเองไวห้ลายคร้ัง 
เห็นไดว้่า ส่ิงท่ีกริตา้นั้นตอ้งแบกรับไวน้ั้น คือความรักของแม่ท่ีท าให้ตอ้งแต่งงานกบัคนท่ีตนเอง
กลวัท่ีสุดโดยท่ีในขณะเดียวกนั ก็รักชวาสต์อย่างสุดหัวใจอยู่ฝ่ายเดียว โดยท่ีชวาสต์ไม่เคยรับรัก           
กริตา้เลย  

ความสัมพนัธ์ท่ีซบัซ้อนระหวา่ง กริตา้ ชวาสต ์มาดามนวัร์ และจกัรพรรด์ิแห่งความมืด        
ท่ีปรากฏนั้น สร้างความโศกอย่างเห็นได้ชัดท่ีสุดในตอน สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต์           
จากเหตุการณ์ก่อนหน้าน้ี  กริต้าท่ี รักนายพลชวาสต์มาตลอด ชวาสต์จึงไม่เป็นท่ีชอบหน้า                 
ของมาดามนัวร์ไปโดยปริยาย นอกจากน้ี ชวาสต์เองก็มีเหตุให้ต้องออกจากชาโดวไลน์ไป                      
จึงเป็นศตัรูกบัทั้งทคคิวเจอร์และชาโดว ในท่ีสุดกริตา้จ าใจตอ้งแต่งงานกบัจกัพรรด์ิแห่งความมืด            
ท่ีตนเองกลวั ตามความตอ้งการของมาดามนัวร์ผูเ้ป็นแม่ การหวงัยึดอ านาจและก าจดัจกัรพรรด์ิ           
ในภายหลังนั้ น  กลับ ไม่ เป็ น ไปตามคาด  เม่ื อจักรพรร ด์ิแ ห่ งความ มืดผู ้ห ลงไหลและ                             
หวงัครอบครองความสวา่งไวด้ว้ยนั้น ไดดู้ดกลืนกริตา้เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของตนเอง เพียงเพราะ
นอกจากจะเป็นการเพิ่มพลงัให้แก่ตนเองไดม้ากแลว้ ยงัเป็นการไดค้รอบครองแสงสวา่งดวงนอ้ยๆ
ของชาโดวไวด้้วย การใช้วิธีดูดกลืนกริตา้เขา้ไปนั้น เพราะจะไม่เป็นการท าลายชีวิต แต่เป็นการ          
กักไวใ้นห้วงความมืดของตัวเอง กริต้าจะตายหรือออกไปไหนไม่ได้ เพราะหากเป็นเช่นนั้ น                   
ก็เท่ากับว่า จะต้องสูญเสียความสว่างดวงเล็กๆน้ีไป กริต้าจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของจกัรพรรด์ิ            
แห่ งความมืด  และไม่ส ามารถพบกับชวาสต์ผู ้เป็น ท่ี รัก  ห รือแม้แ ต่กระทั่งมาดามนัว ร์                            
ผูเ้ป็นแม่ของตวัเองอีกเลย 

เม่ือเน้ือเร่ืองด าเนินมาถึงตอน สถานีท่ี 41 – ศึกตัดสินวนัคริสมาสต์ มาดามนัวร์                 
ท่ีรักลูกสาวปานแกว้ตาดวงใจ และชวาสต์ท่ีรู้สึกเป็นหน้ีชีวิตเพราะกริตา้เคยช่วยชีวิตไว ้ถึงทั้งสอง
จะไม่ใช่ฝ่ายเดียวกนัแลว้ก็ตาม แต่เป็นตวัละครท่ีตอ้งเจอกบัเหตุการณ์บีบคั้นให้ตอ้งช่วยชีวิตกริตา้
ด้วยความทุ่ ม เทอย่างถึง ท่ี สุด  ในการช่วยกริต้าออกมาจากจักรพรรด์ิแห่ งความมืดนั้ น                     
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ชวาสต์ใช้ตัวเองรับคมดาบและดึงร้ังไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้มาดามนัวร์ช่วยลูกสาวได้ส าเร็จ                
ทันทีท่ี กริต้าเป็นอิสระ มาดามนัวร์โดนจกัรพรรด์ิแห่งความมืดก าจัดลง เป็นการช่วยลูกสาว               
ท่ีผู ้เป็นแม่ยินดีจะสละชีวิตตนเองเข้าแลก ส่วนชวาสต์เองท่ี รับคมดาบไว้ ก็ ถูกจักรพรรด์ิ                    
แห่งความมืดก าจดัลงเช่นกนั ก่อนชวาสต์โดนก าจดัลงได้บอกว่า “สุดท้ายตนเองก็ได้ตอบแทน 
กริต้าท่ีเคยช่วยชีวิต และยังได้ครองความสว่างสดใส (กริต้า) ไว้ได้แล้ว” เห็นไดว้า่ เป็นการสูญเสีย
ท่ีหนักมากของตัวละคร คือกริต้าท่ีต้องสูญเสียทั้ งแม่และชวาสต์ลงต่อหน้าต่อตาทั้ งท่ี เพิ่ ง              
ช่วยชีวิตตนเองไว ้มาดามนวัร์ท่ียินดีสละชีวิตตวัเองเพื่อลูกสาว และชวาสตต์อ้งสูญเสียชีวิตตนเอง
เพื่ อตอบแทนบุญคุณกริต้า เป็นการเสียสละของตัวละครฝ่ายร้าย ท่ีท าให้คนดูได้เห็นถึง                    
ความเสียสละ และการตอบแทนของฝ่ายปิศาจ ท่ีต้องแลกด้วยชีวิต เพื่อปกป้องคนท่ีรักเอาไว ้
สุดท้ายปิศาจท่ีเป็นความมืดก็ได้สัมผสัแสงสว่างท่ีตนเองสร้างข้ึนในตอนจบชีวิต เห็นได้ว่า
ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ สถานีท่ี 41 น้ี มีการผสมผสานรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์        
ท่ีเป็นประเภท Drama เขา้ไวก้บัประเภทหลกัของเร่ืองอีกดว้ย 

 

 
 

ภาพที ่4.10 ภาพแสดงแนวเร่ืองแบบ Drama ท่ีกริตา้ตอ้งสูญเสียทั้งแม่และชวาสตล์งต่อหนา้ต่อตา 
 
นอกจากน้ียงัพบอีกว่า ในเน้ือหาบางตอน เป็นการผสมผสานประเภทของเร่ือง              

แบบ Drama และ Comedy เข้าไวด้้วยกัน ดังในตัวอย่างก่อนหน้าน้ี คือ “สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์           
เรสฉะ เทอร์มินอล” ท่ีเป็น Comedy อย่างเห็นได้ชดั และ “สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต์”         
ท่ี เป็ น  Drama อย่าง เห็ น ได้ชัด  โดยในตอน  สถ านี ท่ี  31  ถึ งแม้บทบ าทการแสดงของ                           
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ปิศาจเกา้อ้ีชา นั้นจะสร้างความสนุกสนานได้ตลอดทั้งตอนนั้น ไดมี้การปรากฏรูปแบบภาพนตร์
โทรทัศน์ประเภท Drama ท่ีผสมผสานเข้ามาในช่วงกลางเร่ืองเป็นความขัดแยง้ภายในของฝ่าย            
ชาโดว โดยท่ีนายพลชวาสตแ์ละทคคิวหมายเลข 1 ถูกผกูเขา้ไวก้บัความขดัแยง้ดงักล่าวดว้ย เป็นการ
ต่อสู้ของสามฝ่ายท่ีตวัละครแต่ละตวัก าลงัตกอยู่ในสภาวะจิตใจท่ีก าลงัถูกบีบคั้นต่อเน่ืองมาจาก         
เน้ือเร่ืองก่อนหน้าน้ี ด้วยเน้ือเร่ืองท่ีท าให้ทคคิวหมายเลข 1 เป็นตวัละครท่ีผูช้มก าลงัเอาใจช่วย 
เพราะจากการต่อสู้มาตั้ งแต่ต้นเร่ือง ท าให้ถูกความมืดครอบง าจิตใจไปทีละน้อย อาจน าไปสู่             
การต้องถูกปลดจากการเป็นทคคิวเจอร์อยู่แล้วนั้ น มีเหตุให้ต้องน าตวัเองตวัเองเข้าบังเด็กน้อย              
ท่ีก าลงัจะโดนลูกหลงจากการปล่อยพลงัลูกใหญ่ของจกัรพรรด์ิแห่งความมืด เพื่อสงบศึกภายใน               
จากการสู้กันของขุนพลปิศาจแบบไม่มีใครยอมใคร นอกจากทคคิวหมายเลข 1 ต้องโดน                   
พลังแห่งความมืดลูกนั้นไปอย่างจงั ซ่ึงส่งผลให้เพิ่มความมืดเขา้ไปในตวัมากข้ึน ยงัต้องถูกดึง              
เขา้ร่วมการห ้ าหัน่กนัระหวา่งปิศาจดงักล่าวอีกดว้ยจากเหตุการณ์ในเน้ือเร่ืองตอนน้ี เห็นไดช้ดัเลยวา่ 
ไลท์คุง (ทคคิวหมายเลข 1) ถูกความมืดเกาะกินจิตใจไปมากแล้ว เห็นได้ชัดว่า ในเน้ือเร่ือง             
ตอนน้ีนั้น มีตวัละครปิศาจเก้าอ้ีจิบชา และเหตุการณ์น่ารักๆท่ีท าให้เป็นเน้ือเร่ืองชวนหัวเราะ             
และ มีการผสมผส าน เห ตุการณ์ ใน ช่วงกลางเร่ือง ท่ี ท าให้ คน ดู ถูก บีบคั้ น อารม ณ์ ด้วย                           
เป็นการผสมผสานประเภทของเร่ืองแบบ Comedy และ Drama เขา้ไวด้ว้ยกนั 

ในส่วนของตอน สถานีท่ี 41 – ศึกตัดสินวนัคริสมาสต์ ท่ีเน้นหนักถึงสถานการณ์        
การสูญเสียของตวัละครฝ่ายชาโดว จากการสอดแทรกการผสมผสานรูปแบบภาพยนตร์ประเภท 
Drama ดงัท่ีอธิบาย ก่อนหน้าน้ีแล้วนั้น ยงัมีการพบอีกว่า ในส่วนทา้ยของเร่ืองเป็นเหตุการณ์การ
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์ของฝ่ายทคคิวเจอร์ หลังจากการสูญเสียของตวัละครฝ่ายชาโดว          
โดยเหตุการณ์ท่ีเช่ือมประเภทของเร่ืองแบบ Drama เข้าสู่ประเภทของเร่ืองแบบ Comedy นั้ น            
คือการท่ีตวัละครฝ่ายทคคิวเจอร์จุดเทียนอธิษฐานให้กบัตวัละครท่ีตอ้งสละชีวิตตวัเองในช่วงตน้ 
หลังจากจุดเทียนในบรรยากาศท่ีเงียบงัน เหตุการณ์ต่อเน่ืองด้วยการเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย                 
ของสมาชิกทคคิวเจอร์ทั้ ง 6 โดยเป็นการสวมชุดคอสตูมมาสคอต และยงัปรากฏว่า มีการใช ้           
เพลงประกอบในการสร้างบรรยากาศเทศกาลคริสมาสต ์รวมถึงสีหนา้ท่าทางจากบทบาทการแสดง
ของตวัละคร ท าให้เน้ือหามีความขบขนัเล็กๆ ผสมผสานกบัความน่ารักของตวัละครท่ีแสดงออก 
อีกด้วย ทั้ งน้ีประเภทของเร่ืองแบบ Comedy ท่ี ถูกน ามาผสมผสานในช่วงท้ายเร่ืองน้ีท าให ้                 
เน้ือเร่ืองจบตอนลงอย่างมีความสุขแต่ในขณะเดียวกัน การเฉลิมฉลองดังกล่าว ท าให้ผู ้ชม              
สัมผสัได้ถึงความผูกพันธ์และกลมเกลียวกันของตัวละครฝ่ายทคคิวเจอร์มากข้ึน เน้ือหาหลัก            
ของเร่ืองจึงมีความเขม้ข้ึนไปโดยปริยาย และยงัไม่ท าให้การผสมผสานรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์
ประเภท Drama ท่ีใส่มาช่วงตน้เร่ืองเสียอรรถรสไปอีกดว้ย 
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ภาพที ่4.11 ภาพแสดงการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสตห์ลงัจากผา่นช่วง Drama ของเร่ืองไปแลว้ 
 
นอกจากน้ี ยงัพบการผสมผสานรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Drama ท่ีปรากฏ

ในขวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ตอนอ่ืนๆอีกหลายตอน ดงัแสดงในตาราง 4.1 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.1 แสดงเน้ือเร่ืองท่ีมีการผสมผสานรูปแบบของเร่ืองประเภท Drama  
 

รายช่ือตอน เนือ้เร่ือง 

สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ - ความรู้สึกผิดของโทคทัจิท่ีไม่สามารถปกป้องคนอ่ืนได ้

สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 

- ทคคิวเจอร์ตอ้งเผชิญศึกหนักจากความแข็งแกร่งของขุนพล
ปิศาจท่ีมากนัอยา่งพร้อมหนา้โดยไม่สามารถสูไ้ดเ้ลย 
- จกัรพรรด์ิแห่งความมืดท่ีหมายเล่นงานทคคิวเจอร์ต่อไป 
- พลงัแห่ง Imagination ของทคคิวเจอร์หายไป 

สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 
- ความเสียสละของพี่สาวท่ีตอ้งดูแลน้องชายตลอดเวลาจนท า
ใหคิ้ดวา่ตนเองเป็นคนขาดจินตนาการ 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน เนือ้เร่ือง 

สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี 
- ความห่วงใยระหวา่งเพ่ือนสาวโดยการแบกรับความรู้สึกไม่ดี
เอาไวค้นเดียว 
- การหนีการแต่งงานของกริตา้ท่ีตอ้งถูกแม่ตามมาบงัคบั 

สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล 
- ความขดัแยง้ภายในของฝ่ายชาโดว 
- ความมืดท่ีกลืนกินจิตใจของไลท์คุงท่ีใชต้วัเองเขา้สู้กบัความ
มืดมาตลอด 

สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ 
- การลืมความฝันในจิตใจของคุณครู 
- การตามหาความทรงจ าเร่ืองหมู่บา้นของทคคิวเจอร์ทั้ง 5  

สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์
- ความมสูญเสียของหลายตวัละคร 
- ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของอากิระ 

สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว 
- ความเสียสละของไลทคุ์งท่ีมีต่อเพ่ือนๆจากตอนก่อนหนา้ 
- ความเสียสละของเพ่ือนๆท่ีมีต่อไลทคุ์ง 
- การเผชิญความหนกัหน่วงในการต่อสูก้บั Z 

 
และยงัพบอีกว่า มีการผสมผสานรูปแบบภาพยนตร์โทรทัศน์ประเภท Comedy ท่ี

ปรากฏในเน้ือเร่ืองขวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ตอนอ่ืนๆอีกหลายตอนเช่นกนั ดงัแสดง                     
ในตารางท่ี 4.2  

 
ตารางที ่4.2 แสดงเน้ือเร่ืองท่ีมีการผสมผสานรูปแบบของเร่ืองประเภท Comedy 

 

รายช่ือตอน เนือ้เร่ือง 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 
- ความสนุกสนานจากการด าเนินเร่ือง โดยเป็นการต่อสู ้            
คร้ังแรกของทคคิวเจอร์ 
- การปรากฏตวัคร้ังแรกของบรรดาแม่ทพัชาโดวไลน์ 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน เนือ้เร่ือง 

สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี 
- การแก้ปัญหาในการโดนปิศาจท าการสลับ ร่างของ      
สมาชิกทคคิวเจอร์ฝ่ายชาย 

สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า 
- ความจริงจงัและการอบรมเพ่ือนๆเก่ียวกับมารยาทในการ 
ใชโ้รงอาบน ้ าสาธารณะของอากิระ 
- ขบวนเร่ียไรเงินในตลาดของทคคิวเจอร์ทั้ง 6 คน 

สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล - ความตลกชวนหวัเราะของ ปิศาจเกา้อ้ีจิบชา  

สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์ - การฉลองเทศกาลคริสมาสตข์องฝ่ายทคคิวเจอร์ 

 
อย่างไรก็ตามพบว่าขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ  ทคคิวเจอร์ มีการผสมผสาน                  

รูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์หลกัของเร่ืองท่ีเป็นประเภท Fantasy Live Action เขา้กบัรูปแบบรอง                       
ท่ี เป็นประเภท  Comedy และ Drama ภายในตอนเดียวกันด้วย โดยสามารถอธิบายได้จาก              
ตารางท่ี 4.3 ท่ีแสดงการผสมผสานรูปแบบของภาพยนตร์โทรทศัน์ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองทุกตอน 

 
ตารางที ่4.3 แสดงการผสมผสานรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ทั้ง 10 ตอน 

 

รายช่ือตอน รูปแบบหลกั 
รูปแบบรอง 

ประเภท Comedy ประเภท Drama 
สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 

เป็นประเภท 
Fantasy 

Live Action 

 - 
สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ -  
สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด -  
สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั -  
สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี   
สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า   
สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล   
สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ -  
สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์   
สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว -  
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4.1.2.2 ลกัษณะของแก่นเร่ือง 
จากการศึกษาพบวา่ แก่นเร่ืองของ ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ เป็นเร่ืองของ          

การพิทักษ์  “ความสว่าง” ไว้จากการครอบง าของ “ความมืด” โดย ความมืด–ความสว่าง                        
ถูกน ามาเป็นตวัแทนของคู่ตรงขา้มของ ความดีงาม–ความชัว่ร้าย ผา่นความขดัแยง้ระหวา่ง เรนโบว์
ไลน์และชาโดวไลน์ โดยเรนโบว์ไลน์จะเป็นผูพ้ิทักษ์แสงสว่าง เป็นส่ิงดีงาม และฝ่ายชาโดว                        
เป็นฝ่ายชัว่ร้ายเป็นปิศาจท่ีตอ้งการท าลายความสวา่งใหห้มดไป  

เน้ือหาของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ นอกจากให้ความบันเทิงแล้ว               
ยงัมีแง่คิดเตือนใจแก่ผูช้มดว้ยสอดแทรกอยู่ในเหตุการณ์ทุกตอน จึงเห็นได้วา่ แก่นหลกัของเร่ือง          
จึงเป็นแบบ  Morality Theme (เร่ืองราวท่ีว่าด้วยว่าด้วยศีลธรรมจรรยา) ช้ีให้เห็นถึง ความดี –               
ความเลว ท่ีสอดแทรกอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ภาวะอารมณ์ การกระท า และการตดัสินใจของตวั
ละครทั้งสองฝ่าย 

นอกจากน้ี ยงัปรากฏ การผสมผสานแก่นเร่ือง ท่ีใส่ไวใ้นเน้ือหารองของแต่ละตอน 
นอกจากเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและน่าติดตามแล้ว แก่นรองยงัท าให้เน้ือเร่ืองส่ือถึง ส่ิงดีงาม             
ในดา้นต่างๆท่ีอยูร่อบๆตวัของเด็กๆท่ีรับชมดว้ย โดยสามารถแสดงใหเ้ห็นดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.4 แสดงแก่นเร่ืองหลกัและแก่นเร่ืองรอง 

 

รายช่ือตอน 
แก่นหลกั 

แก่นรอง 
ความสว่าง ความมดื 

สถานีตน้ทาง - เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 

- ส่ิงดีงาม 
- ฝ่ายธรรมะ 
- การปกป้อง 
- ความฝัน 
- ความหวงั   
- ค  าอธิษฐาน 
- มิตรภาพ 
-ความสามคัคี  

- ความชัว่ร้าย 
- ฝ่ายอธรรม 
- การท าลาย 
- ความกลวั 
- การส้ินหวงั 
- แก่งแยง่ชิงดี 
- ก ารท า ร้ าย
พวกเดียวกนั 

- พลังแห่งจิตนาการ และ
การคุกคามของความมืด 

สถานีท่ี 6 - ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ 
- การยอมรับความสามารถ
ของผูอ่ื้น  
- การเป็นผูน้ า 

สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 
- แน ะน าจักรพ รร ด์ิ แ ห่ ง
ความมืด 

สถานีท่ี 16 - รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 
- การเสียสละของพี่สาว 
- ความรักของพี่นอ้ง 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน 
แก่นหลกั 

แก่นรอง 
ความสว่าง ความมดื 

สถานีท่ี 21 - เจา้สาวผูห้ลบหนี 

- ส่ิงดีงาม 
- ฝ่ายธรรมะ 
- การปกป้อง 
- ความฝัน 
- ความหวงั   
- ค  าอธิษฐาน 
- มิตรภาพ 
-ความสามคัคี 

- ความชัว่ร้าย 
- ฝ่ายอธรรม 
- การท าลาย 
- ความกลวั 
- การส้ินหวงั 
- แก่งแยง่ชิงดี 
- ก ารท า ร้ าย
พวกเดียวกนั 

- ความห่วงใยระหว่าง
เพื่อนสาว 

สถานีท่ี 26 - เปิดศึกในโรงอาบน ้า 
- การรักษาไวซ่ึ้งคุณค่า
ของส่ิงดีงามอันเก่าแก่                
(วฒัธรรม, ผูสู้งอาย)ุ 

สถานีท่ี 31 - ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล - ความมืดท่ีคุกคามจิตใจ 

สถานีท่ี 36 - ความฝัน 100 คะแนนเตม็ 
- ความฝัน 
- ความหวงั 

สถานีท่ี 41 - ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์
- ความเสียสละ 
- ความสูญเสีย 

สถานีปลายทาง - ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว 
- จินตนาการ, ความฝัน, 
ความหวงั, ค  าอธิษฐาน
และมิตรภาพ 

 
4.1.2.3 ลกัษณะของโครงเร่ือง  

1) การเปิดเร่ือง  
จากกการศึกษา ปรากฏกว่าขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ มีการ เปิดเร่ืองโดย

การบรรยาย, การเปิด เร่ืองโดยเหตุการณ์ ท่ี ต่อเน่ืองจากตอนก่อนหน้า และการเปิดเร่ือง                  
ดว้ยเหตุการณ์ท่ีเป็นสถานการณ์ใหม่ 

ในตอนแรกของการฉาย สถานีต้นทาง – เดินทางไปกับรถไฟด่วนพิเศษ เป็นการ            
เปิดเร่ืองโดยใช้การบรรยาย อธิบายถึงท่ีมาของความขดัแยง้ระหว่าง ความสว่างและความมืด            
เป็นการอธิบายถึงความสว่างเป็นอนัดบัแรก จากการท่ีเน้ือเร่ืองจะให้ความส าคญักบัความสว่าง          
มากท่ีสุด โดยจะเป็นการอธิบายไปพร้อมกับการร้อยเรียงภาพให้เห็นถึงความสว่างท่ีเกิดจาก
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จินตนาการของเด็กๆท่ีสร้างให้โลกใบน้ีเด็กๆท่ีก าลงัมีความสุขสนุกสนานไปกบัการเล่น เต็มเป่ียม
ไปด้วยจินตนาการอย่างไร้ขีดจ ากัด  ซ่ึ งเป็น ท่ีมาของ พลังแห่ง Imagination ท่ี ถูกน ามาใช ้                  
เป็นแกนหลกัใหญ่สุดของเร่ือง ตวัละครท่ีเห็นในช่วงน้ีจะเป็นเด็กๆวยัประถมฯ ซ่ึงเป็นวยัเดียวกบั
กลุ่มผูช้มเป้าหมายท่ีภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดน้ีต้องการส่ือสารเพื่อสอดแทรกข้อคิดต่างๆด้วย                
ซ่ึงการบรรยายนั้นจะกล่าวไปถึงการคืบคลานเขา้มาของความมืด โดยเป็นการคุกคามอนัชั่วร้าย         
ของชาโดวไลน์  มี จุดประสงค์จะให้โลกตกอยู่ในความมืด เป็นการบรรยายประกอบภาพ                      
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการคุกคามความสว่าง โดยการคืบคลานเข้ามาของความมืด ซ่ึงก าลังท าลาย           
ความฝันและจินตนาการของเด็กๆท่ีก าลงัเปล่งประกาย ความมืดน้ีท าให้เด็กๆหายตวัไปอยา่งลึกลบั 
เป็นการผกูโยงการเร่ิมเร่ืองเขา้สู่เหตุการณ์ท่ีจะด าเนินต่อไปภายในเร่ือง  

ขณะท่ี การเปิดเร่ืองดว้ยเหตุการณ์ท่ีเป็นสถานการณ์ใหม่ ถึงแมเ้น้ือเร่ืองหลกัจะยงัคง
เป็นการด าเนินเร่ืองต่อเน่ืองไปเร่ือยๆทุกตอน แต่การเปิดเร่ืองในลักษณะน้ี เป็นการท่ีตวัละคร                 
ต้องพบเจอกับเหตุการณ์ใหม่ท่ีไม่มีความต่อเน่ืองมาจากสถานการณ์จากก่อนหน้า โดยพบว่า            
การเปิดเร่ืองในลักษณะน้ี  ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์การเข้าจอดของขบวนรถไฟเรนโบว์ไลน์          
ณ สถานีต่างๆ ดงัปรากฏในตอน สถานีท่ี 11, สถานท่ี 16, สถานท่ี 21, สถานท่ี 31 และสถานท่ี 36  
เช่น ในตอน สถานีท่ี 11 เป็นการเขา้จอด  ณ สถานีหน้าสวนสนุกดาวแห่งความฝัน ซ่ึงเป็นเหตุ            
ให้ตวัละครออกไปเท่ียวในสวนสนุก และน าไปสู่เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในตอน เช่นเดียวกับตอน            
สถานีท่ี 31 ขบวนรถไฟเรนโบวไ์ลน์ ตอ้งเขา้จอด ณ สถานีใหญ่ “ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล”         
เพื่อเช็คสภาพของขบวนรถไฟ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบวา่ ในตอน สถานีท่ี 11 ถึงแมว้า่ขบวนรถไฟ
เรนโบวไ์ลน์จะเขา้จอด ณ สถานีใหม่ก็ตาม แต่พบว่า การเปิดเร่ืองเป็นเหตุการณ์การต่อระหว่าง        
ทคคิวเจอร์กับกองทัพสมุนชาโดวสู้ท่ีเกิดข้ึนในศาลเจ้าแห่งหน่ึง และไม่ได้เช่ือมโยงมาจาก              
ตอนก่อนหนา้ เป็นตน้   

อย่างไรก็ตาม พบลกัษณะการเปิดเร่ืองโดยเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองมาจากตอนก่อนหน้า             
โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองจากเหตุการณ์ของตอนท่ีผา่นมา พบในการเปิดเร่ืองในตอน สถานีท่ี 6,               
สถานีท่ี 41 และ สถานีปลายทาง (ตอนท่ี 47) ดังในการเปิดเร่ืองตอน สถานีท่ี 6 เป็นเหตุการณ์             
ท่ีขบวนรถไฟเรนโบว์ไลน์ก าลังจะปิดระบบตัวเอง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองจากเหตุการณ์                
ท่ี เกิด ข้ึน ในตอน ท่ีผ่ านมา คือ เร่ืองราวของไลท์ คุ ง ท่ี ค าดว่าได้พบกับรถไฟซับพอร์ท                        
แต่ยงัไม่สามารถน ากลับมาได้ ซ่ึงก็คือต้นเหตุท่ีต่อเน่ืองไปยงัเหตุการณ์ในการเปิดเร่ืองตอน              
สถานีท่ี 6 ดงัท่ีกล่าวมา เป็นตน้  

เช่นเดียวกบัท่ีปรากฏในตอน สถานีปลายทาง ท่ีปรากฏวา่มีการเปิดเร่ืองดว้ยเหตุการณ์
ของไลท์คุง ท่ีก าลังท้อแท้ท่ามกลางความมืดมิดเพียงล าพัง (ฉากหลังสีด ามืด)โดยท่ีเน้ือเร่ือง              
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ภายในตอนไม่ไดบ้อกว่าไลท์คุงตกอยู่ในสถานการณ์น้ีได้อย่างไร ผูช้มจะรู้ท่ีมาท่ีไปไดก้็ต่อเม่ือ 
ยอ้นกลบัไปดูตอน สถานีท่ี 46 เป็นตน้ ทั้งน้ียงัพบว่าลกัษณะการเปิดเร่ือง ของ ขบวนการรถไฟ     
ด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ในตอนอ่ืนๆมีลกัษณะการเปิดเร่ืองดงัในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.5 แสดงลกัษณะการเปิดเร่ือง 

 

รายช่ือตอน 
ลกัษณะการเปิดเร่ือง 

การบรรยาย สถานการณ์ใหม่ 
เหตุการณ์
ต่อเนื่อง 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ  - - 
สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ - -  
สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด -  - 
สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั -  - 
สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี -  - 
สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า -  - 
สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล -  - 
สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ -  - 
สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์ - -  
สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว - -  

 
2) การพฒันาเหตุการณ์ 
2.1) การพัฒนาเหตุการณ์ตามแบบฉบับภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการ 5 สี 

โดยท่ีปรากฏในขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ท่ีท าการศึกษานั้น พบว่ามีการเรียงล าดบั
เหตุการณ์  ในลกัษณะเดียวกนักบัภาพยนตร์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ืองอ่ืนๆท่ีนิยมใช้มา
ตลอด คือ เร่ิมดว้ยเหตุการณ์ตน้เร่ือง  ปิศาจประจ าตอนคุกคาม  ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี  
เขา้ยบัย ั้งสถานการณ์  แปลงร่าง, ประกาศศกัดา, เขา้ตอ้สู้  ใชบ้าซูกา้ปราบปิศาจส าเร็จ  
ปิศาจฟ้ืนคืนชีพดว้ยร่างยกัษ์  ต่อสู้ดว้ยการประกอบร่างหุ่นยนต์ยกัษ์  ก าจดัปิศาจไดส้ าเร็จ 
 เหตุการณ์คล่ีคลายเพิ่อน าไปสู่เหตุการณ์ต่อไป 
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ทั้ งน้ี  ในการศึกษาขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ ทคคิวเจอร์ พบว่า ในบางตอน                    
กลับไม่ปรากฏเอกลักษณ์บางอย่าง เช่น  ในตอน  สถานี ท่ี  6  และสถานี ท่ี  11 ปรากฏว่า                         
ไม่มีการใชบ้าซูกา้  และในตอน สถานีปลายทาง ไม่ปรากฏวา่มีปิศาจร่างยกัษพ์ร้อมกบัไม่ปรากฏวา่         
มีการใชหุ่้นยนตย์กัษเ์ช่นกนั โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของตอนอ่ืนๆ ดงัในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดส่ิงท่ีไม่ปรากฏในการพฒันาเหตุการณ์ตามแบบฉบบัภาพยนตร์
โทรทศัน์ ชุด ขบวนการ 5 สี  

 

รายช่ือตอน ส่ิงทีไ่ม่ปรากฏ 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ ( ปรากฏครบ ) 
สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ ไม่มีการใชบ้าซูกา้, ไม่มีปิศาจประจ าตอน 
สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด ไม่มีการใชบ้าซูกา้, ไม่มีปิศาจประจ าตอน 
สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั ( ปรากฏครบ ) 
สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี ( ปรากฏครบ ) 
สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า ( ปรากฏครบ ) 
สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล ( ปรากฏครบ ) 
สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ ( ปรากฏครบ ) 
สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์ ไม่มีปิศาจประจ าตอน 
สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว ไม่มีปิศาจประจ าตอน, ไม่มีการใชหุ่้นยนตย์กัษ ์

 
2.2) การพัฒนาเหตุการณ์โดยเน้นเนื้อเร่ือง หลัก/รอง จากการศึกษาพบว่า 

ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ มีการออกอากาศโดยแบ่งเป็นตอน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย
เน้ือเร่ืองหลกัและเน้ือเร่ืองรอง โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี ดงัน้ี 

2.2.1) การพัฒนาเหตุการณ์ที่เน้นเนื้อเร่ืองหลัก เป็นการด าเนินเร่ืองซ่ึงเป็น         
การพฒันาเหตุการณ์ตามแกนหลกัใหญ่ของเร่ืองท่ีต่อเน่ืองจากตอนท่ี 1 ไปจนถึงบทสรุปสุดทา้ย       
ในตอนอวสาน เช่น การท่ีทคคิวเจอร์ ทั้ง 5 คนตอ้งตามหาบา้นเกิดและความทรงจ าของตวัเอง ดงัท่ี
เห็นไดใ้นตอน สถานีตน้ทาง (ตอนแรก) ทคคิวเจอร์ทั้ง 5 คนตอ้งติดอยูใ่นร่างกายท่ีเป็นผูใ้หญ่ และ
ลืมวา่ตนเองมาจากไหน และในตอนสถานีปลายทาง  (ตอนท่ี 47 อวสาน) เป็นบทสรุปสุดทา้ยของ
เร่ืองราวตามเน้ือเร่ืองหลัก กลุ่มของทคคิวเจอร์สามารถช่วยเมืองบ้านเกิดของตนเองไวไ้ด้ และ      
ทั้ง  5 คน ไดก้ลบัไปเป็นเด็กพร้อมกบัไดเ้จอกบัครอบครัวท่ีตนเองคิดถึงในทา้ยท่ีสุดอีกดว้ย เป็นตน้ 
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2.2.2) การพัฒนาเหตุการณ์ที่เน้นเนื้อเร่ืองรอง จะเป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครตอ้ง
เขา้ไปประสบพบเจอและสามารถคล่ีคลาย หรือจบปัญหานั้นไดภ้ายใน 1-2 ตอน ดงัเช่นท่ีพบใน
ตอน สถานีท่ี 36 เป็นเร่ืองของการพิทกัษ์วฒันธรรมโรงอาบน ้ าอนัเก่าแก่ของเมืองให้คงอยู่ต่อไป 
เป็นตน้ 

2.2.3) การพฒันาเหตุการที่เน้นเนือ้เร่ืองหลักและเนือ้เร่ืองรองไปควบคู่ก ัดงัเช่น
ในตอน สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี ท่ีแสดงการหนีการแต่งงานของกริตา้ตามเน้ือเร่ืองของ
เน้ือหาหลัก ไปควบคู่กับการต้องเผชิญกับปิศาจ Sabon Shadow ท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กับ
กลุ่มทคคิวเจอร์โดยการใชค้วามสามารถสลบัร่างให้ทคคิวเจอร์ฝ่ายชายสลบัร่างกนัมัว่ไปหมด และ 
มิโอะ (ทคคิวหมายเลข 4) ท่ีตอ้งสลบัร่างกบั กริตา้ เป็นตน้  

โดยสามารถอธิบายการพฒันาเหตุการณ์โดยเน้นเน้ือเร่ือง หลกั/รอง ของขบวนการ           
รถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่4.7 แสดงการพฒันาเหตุการณ์โดยเนน้เน้ือเร่ือง หลกั/รอง  

 

รายช่ือตอน 
การพฒันาเหตุการณ์ 

เน้นเนือ้เร่ืองหลกั เน้นเนือ้เร่ืองรอง 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ  - 

สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ  - 

สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด  - 

สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั -  

สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี   

สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า -  

สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล   

สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ -  

สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์  - 

สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว  - 

     
2.3) การพัฒนาเหตุการณ์โดยตัวละคร จากการศึกษาวิเคราะห์ขบวนการรถไฟ            

ด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบว่า ในการพฒันาเหตุการณ์นั้น จะมีตวัละครหลักในการด าเนินเร่ือง           
ในแต่ละตอนต่างกันไปบางตอนเป็นตวัละครหลักของเร่ือง โดยท่ีบางตอนเป็นตวัละครเสริม        



90 

 

(ตวัละครประจ าตอน) ของเร่ือง และยงัปรากฏอีกวา่ ในบางตอนมีตวัละครเสริมแต่ตวัด าเนินเร่ือง                 
เป็นตวัละครหลกั โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.8 แสดงรายละเอียดการพฒันาเหตุการณ์โดยตวัละคร 

  

รายช่ือตอน ตวัละครหลกัในการด าเนนิเร่ือง 
ประเภทของตวัละคร 

ตวัละคร
หลกั 

ตวัละคร
เสริม 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ ไลทคุ์ง  - 

สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ โทคทัจิ, ไลทคุ์ง  - 

สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด จกัรพรรด์ิแห่งความมืด  - 

สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั อาโอยจงั -  

สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี มิโอะ, กริตา้  - 

สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า อากิระ, คากรุะ  - 

สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล ไลทคุ์ง  - 

สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ ฮิคาริ, ซากรุะ   

สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์ ชวาสต,์ อากิระ, กริตา้  - 

สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว ไลทคุ์ง  - 

 
3) ภาวะวกิฤติและการคลีค่ลาย 

จากการศึกษาพบว่า ขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ ทคคิวเจอร์ จะมีตัวละครท่ีต้อง             
ประสบกบัภาวะวิกฤติแตกต่างกนัออกไป เช่นในเน้ือเร่ืองบางตอน ตวัละครท่ีตอ้งประสบกบัภาวะ
วิกฤติเป็นตัวละครหลัก ในขณะท่ีบางตอนก็เป็นตัวละครเสริมประจ าตอนท่ีต้องตกอยู่ใน                
ภาวะวิกฤติเช่นกัน หรือในบางคร้ัง เป็นการประสบภาวะวิกฤติไปพร้อมกันทั้ งตัวละครหลัก             
และตวัละครเสริมประจ าตอน 

นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ ภาวะวกิฤติจะมีความสัมพนัธ์กบัช่ือตอนท่ีปรากฏ โดยเห็นไดช้ดั
จากตอน สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ เป็นเน้ือเร่ืองท่ีวา่ดว้ยประโยค “เพียงแค่มีความฝัน
ก็เท่ากับได้ 100 คะแนนเต็มแล้วล่ะ” ของตัวละครท่ีช่ือ ซากุระ (ตัวละครเสริมประจ าตอน)                  
ผูท่ี้ เคยเป็นคุณครูฝึกสอนท่ีได้บอก ฮิคาริ ตั้ งแต่เม่ือตอนท่ียงัมีร่างกายเป็นเด็ก เกิดความกล้า             
ท่ีจะมีความฝันอนัเต็มเป่ียม เพียงเพราะประโยคดังกล่าวของคุณครูซากุระ แต่ในขณะเดียวกัน 
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ซากุระ ท่ีตอนน้ีตอ้งกลบัไปเป็นนกัศึกษาครุศาสตร์ กลบัตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอารมณ์หดหู่         
ถึงท่ีสุดเสียเอง เพราะรู้สึกไร้ซ่ึงความหวงัใดๆในชีวิต เป้าหมายท่ีเคยตั้งไวเ้ต็มเป่ียมก็กลบัต้อง            
ลืมไปหมด ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบัท่ีก าลงัเกิดสถานการณ์วิกฤติจากการอาละวาดของปิศาจ และมี           
ทคคิวเจอร์รับมืออยูเ่พียง 4 คนเท่านั้น จึงท าให้ ฮิคาริ (ตวัละครหลกั) และ ซากุระ (ตวัละครเสริม
ประจ าตอน) ตกอยูใ่นเหตุการณ์ท่ีก าลงับีบคั้นอารมณ์ในเวลาเดียวกนั  

ฮิคาริ จึงเป็นตวัละครท่ีถูกบีบคั้นทางอารมณ์รอบดา้น เพราะตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์         
ท่ีทางหน่ึงก็ตอ้งรีบไปช่วยเพื่อน และอีกทางหน่ึงก็มีความปารถนาอนัแรงกล้าท่ีจะน าประกาย            
ความฝันของ ซากุระ คุณครูฝึกสอนท่ีเคยจุดประกายแห่งความฝันให้ตน ได้กลบัมามีความกล้า         
ท่ีจะฝันเป็นคุณครูตามความปราถนาเดิม  

โดยเม่ือเหตุการณ์ของตอน สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเต็ม  ด าเนินไปถึง                
จุดของภาวะคล่ีคลาย ตัวละครทั้ งสอง (ฮิคาริ, ซากุระ) ก็ได้บรรลุเป้าประสงค์ของตนเอง                     
ในทา้ยท่ีสุด เห็นได้จากการท่ีซากุระไดแ้รงบลัดาลใจจากฮิคาริ โดยเป็นการท่ีฮิคาริใช้ค  าพูดของ
คุณครูซากุระกลบัมาจุดประกายให้ความฝันและความหวงัของคุณครูได้เจิดจา้อีกคร้ัง “ขอเพียง
คุณครูมีความฝัน..ผมน่ีแหละจะเป็นคนให้ 100 คะแนนเต็มกับคุณครูเอง ” ถึงแม้ว่าซากุระ               
จะยงัจ าเหตุการณ์ท่ีตวัเองเคยไปฝึกสอนไม่ได ้แต่ก็สัมผสัถึงความรู้สึกท่ีตนเองเคยหวงัและใฝ่ฝัน
จะเป็น คุณครูท่ี คอยมอบความฝันให้ เด็กๆ ข้ึนมาอีกค ร้ัง ส่ วน ฮิคาริ เองก็ มีความสุขใจ                              
ท่ีได้ท าให้ความฝันของคุณครูสว่างเจิดจ้าข้ึนมาได้ในท้ายท่ีสุด เป็นต้น โดยภาวะวิกฤติและ             
ภาวะคล่ีคลายในเน้ือเร่ืองตอนอ่ืนๆสามารถสามารถอธิบายในตารางท่ี 4.9 ไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่4.9 แสดงภาวะวกิฤติและคล่ีคลายท่ีเกิดข้ึนในเน้ือเร่ือง 

 

รายช่ือตอน 
สถานการณ์ 

ตวัละคร 
ทีป่ระสบเหตุการณ์ 

ภาวะวกิฤต ิ ภาวะคลีค่ลาย 
ตวัละคร
หลกั 

ตวัละคร
เสริม 

สถานีตน้ทาง-เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 

ไลทคุ์งและเพื่อนๆ
ไดรั้บมอบหมาย
ใหเ้ป็นทคคิวเจอร์ 
เพื่อยบัย ั้งการ

คุกคามของชาโดว
ไลน์ 

ปิศาจ Bag 
Shadow 
ถูกก าจดั 

 - 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน 
สถานการณ์ 

ตวัละคร 
ทีป่ระสบเหตุการณ์ 

ภาวะวกิฤต ิ ภาวะคลีค่ลาย 
ตวัละคร
หลกั 

ตวัละคร
เสริม 

สถานีท่ี 6-ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ 

โทคทัจิ 
ทุ่มเทสุดชีวติ 

เพื่อปกป้องไลทคุ์ง 
ไดส้ าเร็จ 

เป็นช่วงเวลาเดียวกบั
ท่ี 

ไลทคุ์งช่วยใหโ้ทคทั
จิหลุดพน้
พนัธนาการ 

หวัหนา้คือทุกคน 
เพราะทุกคนมี
ความสามารถ

ต่างกนัแต่ละคนจึง
เหมาะสมกบั

ต าแหน่งหวัหนา้ 
ในสถานการณ์ท่ี 
คนนั้นท าไดดี้ 

 - 

สถานีท่ี 11-จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 

การเปิดเผยตวัของ
จกัรพรรด์ิแห่งความ
มืด พร้อมดว้ยบรรดา
ขนุพลปิศาจท่ีมากนั
อยา่งพร้อมหนา้ 

จกัรพรรด์ิแห่ง
ความมืดอ่อนก าลงั 

เพราะไม่ชิน 
กบัแสงสวา่ง 

ท่ีตนเองไม่เคยเจอ 
มาก่อน 

 - 

สถานีท่ี 11-จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 

การเปิดเผยตวั 
ของจกัรพรรด์ิ 

แห่งความมืด พร้อม
ดว้ยบรรดาขนุพล
ปิศาจท่ีมากนัอยา่ง

พร้อมหนา้ 

จกัรพรรด์ิ 
แห่งความมืด 

อ่อนก าลงัเพราะ 
ไม่ชินกบัแสงสวา่ง
ท่ีตนเองไม่เคยเจอ

มาก่อน 

 - 

สถานีท่ี 16-รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 

อาโอยจงัท่ีรู้สึกผิด
กบัความมืดของ
จินตนาการตนเอง 
และสามารถจุด
ประกายพลงัแห่ง
จินตนาการของ

ตนเองได ้

อาโอยจงั 
และทคคิวเจอร์ 
พาเด็กๆออกจาก

รถไฟท่ีน่า
สะพรึงกลวัได ้

-  
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน 
สถานการณ์ 

ตวัละคร 
ทีป่ระสบเหตุการณ์ 

ภาวะวกิฤต ิ ภาวะคลีค่ลาย 
ตวัละคร
หลกั 

ตวัละคร
เสริม 

สถานีท่ี 21-เจา้สาวผูห้ลบหนี 

การประจนัหนา้กนั
ระหวา่ง 

มาดามนวัร์ 
และบารอนเนโร 
ในการตามหา 

กริตา้ท่ีหลบหนีการ
แต่งงาน 

ความเขา้ใจกนั
ระหวา่งมิโอะกบั 
คากรุะ ท่ีมิโอะ 
แบกปัญหาเอาไว้
คนเดียว จึงเป็น
เหมือนกบั 
การหลีกหนี 
ความเป็นห่วง 
ของเพื่อนสาว 

 - 

สถานีท่ี 26-เปิดศึกในโรงอาบน ้ า 

การไดพ้บความจริง
วา่โรงอาบน ้ า 

มีมวลแห่งความมืด
สะสมอยูใ่ตพ้ื้น 

ปิศาจจึง 
หวงัยดึครอง 

การก าจดั 
ปิศาจลงได ้
และปกป้อง 
โรงอาบน ้ า 
แบบดั้งเดิม 

ใหค้งอยูต่่อไป 

 - 

สถานีท่ี 31-ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล 

ไลทคุ์งยอมไม่ได ้
ท่ีจกัรพรรด์ิแห่ง

ความมืดตอ้งการยดึ
ครองความสวา่ง

โดยไม่สนถึงวธีิการ 

ขนุพลปิศาจแยกยา้ย 
ทคคิวเจอร์อีก 4 ตน
ปราบปิศาจ Chair 

Shadow ลงได ้

 - 

สถานีท่ี 36-ความฝัน 100 คะแนนเตม็ 

ฮิคาริ พยายาม 
จุดประกายความฝัน 

ของซากรุะ 
ดว้ยประโยค 

ท่ีซากรุะเคยสอน 
(“เพียงมีความฝัน  
กเ็ท่ากับได้ 100 
คะแนนเตม็”) 

ปิศาจ Zero Shadow 
(ปิศาจศูนยค์ะแนน) 
ถูกก าจดัลงได ้
และซากรุะ 

มีประกายแห่งความ
ฝันอีกคร้ัง 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน 
สถานการณ์ 

ตวัละคร 
ทีป่ระสบเหตุการณ์ 

ภาวะวกิฤต ิ ภาวะคลีค่ลาย 
ตวัละคร
หลกั 

ตวัละคร
เสริม 

สถานีท่ี 41-ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์

มาดามนวัร์ 
และชวาสต ์

สละชีวติตนเอง
เพ่ืช่วยกริตา้ไว ้

ความร่วมมือ 
ของอากิระและ 
ทคคิวเจอร์ทั้ง 5  
ท่ีโค่นกองทพั
หุ่นยนตปิ์ศาจ 
ของชาโดวลงได ้

 - 

สถานีปลายทาง-ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว 

ไลทคุ์งไดเ้ห็นแสง
จากค าอธิษฐานของ

แม่  
เม่ือคร้ังไปเท่ียวงาน

เทศกาลขอพร
ดวงดาวกบั
ครอบครัว 

ครอบครัวของ 
ทุกคนมารอรับ 
ท่ีขบวนรถไฟ-
สายรุ้ง โดยท่ีจ า 

ทุกคนได้
เหมือนเดิม 
อีกคร้ัง 

 - 

 
4) การปิดเร่ือง 

จากกการศึกษา ขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ  ทคคิวเจอร์  ปรากฏกว่าถึงแม้ว่า                       
เน้ือเร่ืองหลัก จะมีความต่อเน่ืองกันทั้ ง 47 ตอนก็ตาม แต่ในการปิดเร่ืองพบว่า มีการปิดเร่ือง             
โดยจบเพียงแค่การท่ีตวัละครคล่ีคลายปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตอนนั้นๆไดส้ าเร็จ ไม่มีเหตุการณ์ท่ีสร้าง
ความต่อเน่ืองสู่ตอนถัดไป เช่น สถานีต้นทาง – เดินทางไปกับรถไฟด่วนพิเศษ ท่ีปิดเร่ืองด้วย
เหตุการณ์ท่ีทคคิวเจอร์ใช้หุ่นยนต์ยกัษ์ก าจัดปิศาจ Bag Shadow ร่างยกัษ์ได้ส าเร็จ โดยท่ีไม่มี
เหตุการณ์ใหม่เกิดข้ึนในช่วงทา้ยของเร่ือง เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีบางตอนเป็นการปิดเร่ืองด้วยเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่ตอนต่อไป        
อีกดว้ย โดยในช่วงทา้ยของเร่ืองมีเหตุการณ์ท่ีสร้างความสงสัยและชวนให้ติดตามในตอนต่อไปวา่
ตัวละครจะท าอย่างไรต่อไปใน เน้ื อ เร่ืองตอนถัดไป  เช่น  สถานี ท่ี  16 – รถไฟชั่วคราว                          
ท่ีน่าสะพรึงกลัวท่ีปิดเร่ืองด้วยการท่ีผู ้ควบคุมได้รับพัสดุเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของ ทคคิว                
หมายเลข 6  ซ่ึงชวนให้ผูช้มสงสัยวา่ในตอนถดัไป ทคคิวหมายเลข 6 จะปรากฏตวัอยา่งไร และใคร
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จะเป็นผูท่ี้ได้รับต าแหน่งน้ี เป็นต้น โดยสามารถอธิบายลักษณะการปิดเร่ืองของตอนอ่ืนๆได ้          
ดงัในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.10  แสดงลกัษณะการปิดเร่ือง 

 

รายช่ือตอน 
ลกัษณะการปิดเร่ือง 

คลีค่ลายปัญหาส าเร็จ 
และไม่มเีหตกุารณ์ใหม่ 

เกดิเหตุการณ์ 
ทีน่ าไปสู่ตอนต่อไป 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ  - 
สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ  - 
สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด -  
สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั -  
สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี   
สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า  - 
สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล -  
สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็  - 
สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์  - 
สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว  - 

 
4.1.2.4 ลกัษณะและบทบาทของตัวละคร  
จากการศึกษาวิเคราะห์ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี  เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ                   

ทคคิวเจอร์ พบวา่ ตวัละครหลกัท่ีปรากฏในเร่ือง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) ตัวละครหลกั  

เป็นตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญักบัเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในเน้ือเร่ืองหลกั ประกอบ
ไปด้วย ตัวละครหลักฝ่ายดี เช่น สมาชิกทคคิวเจอร์ทั้ ง 6 คน และตัวละครหลักฝ่ายร้าย  เช่น 
จกัรพรรด์ิแห่งความมืดกบับรรดาขนุพลปิศาจชาโดวไลน์ เป็นตน้  

ทั้งน้ี รายละเอียดของตวัละครหลกั สามารถอธิบายเป็นหวัขอ้แยกยอ่ยไดอี้กหลายหวัขอ้ 
ดงัต่อไปน้ี 

1.1) ตัวละครหลกัฝ่ายดี 
 เป็นตวัละครท่ีประกอบด้วยสมาชิกทคคิวเจอร์ทั้ง 6 คนโดยท่ีแต่ละคนมีบุคคลิกและ

ตวัตนท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.11  แสดงขอ้มูลตวัละครหลกัฝ่ายดี 

  
ตวัละคร แคแรคเตอร์ หมายเหตุ 

1. ไลทคุ์ง (ซุซุกิ  ไรโตะ) 
ทคคิวหมายเลข 1 (สีแดง) 

- มี ค ว าม มุ่ ง มั่ น สู ง  แ ต่ มั ก ข า ด                 
ความรอบคอบ 
- มองโลกในแง่ดีและมีทศันะคติท่ีดี 
- มีพลังจินตนาการแข็งแกร่งท่ี สุด          
ในกลุ่ม 

ช่ืนชอบ 
การกิน           

เป็นชีวจิิตใจ 
และกินจุ 

2. โทคทัจิ (โทกาชิกิ  ฮารุ) 
ทคคิวหมายเลข 2 (สีน ้ าเงิน) 

 

- เป็นคนซุ่มซ่ามแต่มีความเอาจริงเอา
จงัสูง 
- ชอบเรียนรู้ 
- ป ้ าๆเป๋อๆ 

มกัมีท่าทาง
ดนัแวน่ตา 
อยูเ่สมอ 
ถึงแม ้

จะแปลงร่าง
เป็น 

ทคคิวเจอร์
แลว้ก็ตาม 

3. มิโอะ (นทัสึเมะ  มิโอะ) 
ทคคิวหมายเลข 3 (สีเหลือง) 
 
 

- เป็นผูห้ญิงท่ีมีมาดน่ิ แต่โอบออ้มอารี 
- เขม้แขง็และเป็นท่ีปรึกษาของเพื่อนๆ 

เปรียบเสมือน 
พี่สาว 

ท่ีแสนอบอุ่น
ของกลุ่ม 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 

 
ตวัละคร แคแรคเตอร์ หมายเหตุ 

4. ฮิคาริ (โนโนมุระ  ฮิคาริ) 
ทคคิวหมายเลข 4 (สีเขียว) 
 
 
 
 
 
 

- เป็นผูช้ายมาดน่ิงและจริงจงักบัทุกส่ิง 
- มีความรอบคอผบในทุกสถานการณ์ 

ชอบเล่น   
เคนดามะ 

5. คากรุะจงั (อิสึมิ  คากรุะ) 
ทคคิวหมายเลข 5 (สีชมพ)ู 

 
 
 
 

 

- รักความยติุธรรม 
- เป็นน้องเล็กท่ีสุดในกลุ่มและมีความ
เป็นเด็กสูง 
- ใช้จินตนาการเพ่ือเพ่ิมพลังให้กับ
ตนเองไดด้ัง่ ซูเปอร์เกิร์ล 

จินตนาการ
มากเกินไป 
ในบางคร้ัง 

 
จากการศึกษา พบว่าตัวละครทคคิวหมายเลข 1-5 อยู่ใน ช่วงว ัยเดียวกับ เด็กๆ

กลุ่มเป้าหมายท่ีภาพยนตร์โทรทศัน์เร่ืองน้ีตอ้งการส่ือสารดว้ย คือเด็กวยัประถมศึกษา เพราะตาม
เน้ือเร่ืองแล้ว ทคคิวหมายเลข 1-5 ก็ คือเด็กท่ีต้องติดอยู่ในร่างกายของตนเองท่ี เป็นผู ้ใหญ่                  
ช่วงวยัท่ีแทจ้ริงของตวัละครก็คือเด็กวยัประถมศึกษาเช่นกนั  

นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่าบุคคลิก, เพศ, นิสัย และลักษณะแคแรคเตอร์ของตัวละคร                     
ทคคิว หมายเลข 1-5 นั้นมีความคล้ายกับเด็กกลุ่มเป้าหมายท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป เช่น ในส่วนของ
เด็กผูช้าย ไลท์คุง จะเหมือนกบัเด็กชายหัวโจก ท่ีมกัจะมีจินตนาการสูงในการเล่นกบัเพื่อนๆท่ีเป็น
ลูกไล่ แต่ก็มกัหุนหนัพลนัแล่นเกินไป, โทคทัจิ ท่ีเหมือนกบัเด็กแวน่ผูช้ายท่ีทั้งเนิร์ดและเป่ิน, ฮิคาริ 
ท่ีเหมือนกบัเด็กเงียบๆชอบเรียนรู้จากการสังเกตส่ิงรอบตวั มกัจะดูเพื่อนๆเล่นมากกวา่ลงไปเล่นเอง 
เป็นเหมือนพี่ชายมาดขรึมของกลุ่ม และในส่วนของเด็กผูห้ญิงนั้น เห็นได้จากตวัละคร มิโอะ          
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ท่ี เหมือนกับ เด็กผู ้หญิงน่ิ งๆ  เป็นผู ้ใหญ่กว่าว ัย ห่วงใยและให้ค  าป รึกษาเพื่ อนๆได้เสมอ                        
แต่ก็ยงัมีขอ้เสียคือชอบแบกรับความรู้สึกไม่ดี เอาไวค้นเดียว และตวัละครท่ีเหมือนกบัน้องสาว           
คนเล็กของกลุ่ม คากุระ ท่ีเหมือนกบัเด็กสาวช่างฝันท่ีไม่ยอมโตเสียที เป็นตน้  

ทั้งน้ีถึงแมว้่าตวัละครฝ่ายดีจะมีบุคคลิกและลกัษณะนิสัยท่ีแตกกนักนัทั้ง 5 คนก็ตาม          
แต่กลบัพบวา่ตวัละครทั้ง 5 คน จะมีความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจกนัตั้งแต่เน้ือเร่ืองของสถานีตน้ทาง
ไปจนถึงสถานีปลายทาง โดยในแต่ละตอนท่ีน าเสนอจะเห็นได้ถึงความกลมเกลียวเป็นอนัหน่ึง         
อนัเดียวกนัท่ีจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดในช่วงภาวะวิกฤตของสถานีปลายทาง 
ในการสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนัจนสามารถเอาชนะจกัรพรรด์ิแห่งความมืดท่ีมีพลงัความมืดสูงท่ีสุด
มากกวา่ทุกตอนท่ีผา่นมา 

อีกหน่ึงส่ิงท่ีพบในตวัละครหลกัฝ่ายดี คือความไม่สมบูรณ์แบบดา้นสมาชิกครอบครัว           
ดงัเห็นไดจ้าก สถานีท่ี 47 (ตอนอวสาน) ในตอนทา้ยท่ีครอบครัวมารับทคคิวเจอร์ทั้ง 5 คนกลบับา้น 
มีเพียงครอบครัวของคากุระครอบครัวเดียว ท่ีมีสมาชิกสมบูรณ์แบบ คือ มีทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และลูก 
ส่วนตวัละครอ่ืนนั้น ปรากฏวา่มีลกัษณะเป็นครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น มิโอะ ท่ีอยูก่บัคุณพอ่เพียง
สองคน, ฮิคาริ อยู่กับคุณแม่และคุณยาย, โทคัทจิ ท่ีมีพี่ชายมารับเพียงคนเดียว และ ไลท์คุง                
ท่ีมีสมาชิกครอบครัวคือ คุณลุง คุณแม่ และน้องชายกับน้องสาวอย่างละคน ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นได้ชัด         
จากบทบาทการแสดงของตวัละครทั้งหมดน้ีคือ เป็นการมารอรับเด็กน้อยกลบับา้นท่ีแสนอบอุ่น
และสร้างความสุขให้ตัวละครอย่างถึงท่ีสุด เป็นการถ่ายทอดผ่านตัวละครถึงความอบอุ่น                 
ของครอบครัวท่ีไม่จ  าเป็นต้องมีสมาชิกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ก็สามารถมีความสุขและ
สร้างสรรค์ส่ิงดีๆได้จากสมาชิกครอบครัวท่ีมีความรักความอบอุ่น แมว้่าจะไม่ได้เป็นครอบครัว            
ท่ีพร้อมหนา้ พอ่-แม่-ลูก ก็ตาม 

ทั้งน้ีการท่ีตัวละครมีแคแรคเตอร์ท่ีไม่สมบูรณ์แบบ และมีความคล้ายคลึงกับเด็กๆ
กลุ่มเป้าหมายนั้น เป็นการดึงดูดให้เด็กๆท่ีรับชมสามารถเขา้ถึงตวัละครไดง่้าย ให้ความรู้สึกในการ
เป็นเพื่อนหรือเป็นพวกเดียวกนั เด็กๆจะสามารถซึมซับกบัการเป็นแบบอย่างของตวัละครไดอ้ย่าง
ไม่ รู้ตัว โดยในตัวละครฝ่ายดีจะมีพื้นฐานของการคิดดี ท าดี  เป็นผู ้พิทักษ์ และเข้าใจเหตุผล            
ในการเลือกท่ีจะไม่เป็นเหมือนกบัตวัละครฝ่ายร้าย  

1.2) ตัวละครหลกัฝ่ายร้าย 
 เป็นตวัละครหลกัฝ่ายชาโดวไลน์ ประกอบไปดว้ย จกัรพรรด์ิแห่งความมืดและเหล่า

ขนุพลปิศาจ โดยการอธิบายรายละเอียดบุคคลิกของตวัละครจะแสดงดงัในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.12  แสดงขอ้มูลตวัละครหลกัฝ่ายร้าย 
  

ตวัละคร แคแรคเตอร์ หมายเหตุ 

2.บารอนเนโร 
(แม่ทพัแห่งชาโดวไลน์)  

 
- ส่วนหวัคลา้ยกบัหวันก  
แต่งกายคลา้ยขนุนางอิตาลี  
และใชไ้มเ้ทา้เป็นอาวธุ 

- มั ก จ ะห งุ ด ห งิ ด แ ล ะหั ว เสี ย
ตลอดเวลา 
- มีความจงรักภกัดีต่อจกัพรรด์ิแห่ง
ความมืดเป็นอยา่งมาก 
- ชิงดีชิงเด่นกบัมาดามนวัร์ 

-ยอมสละชีวิต
ตน เองเพ่ือ เพ่ิม
พลังแห่ งความ
มืดใหจ้กัรพรรด์ิ 

3.มาดามนวัร์ 
(แม่ทพัหญิงแห่งชาโดวไลน์) 
 
- ส่วนหวัคลา้ยกบัหวันก 
สวมหนา้กากสีขาวคร่ึงใบ  
แต่งกายคลา้ยชุดฝร่ังเศษยคุ- 
วคิตอเรีย และใชร่้มเป็นอาวธุ 

- ชิงดีชิงเด่นกบับารอนเนโรเสมอ 
-หวังยึ ด อ าน าจจากจัก รพ รร ด์ิ                 
แห่งความมืด 
- เป็นท่านแม่ของกริตา้ 
 

- หวงัยึดอ านาจ
โด ยบั ง คั บ ให้       
ลูกสาวแต่งงาน
กบัจกัรพรรด์ิ 
- สละ ชีวิต เพื่ อ
ปกป้องลูกสาว 

4. นายพลชวาสต ์
(ขนุพลปิศาจ) 
 
 
- แต่งกายคลา้ยแม่ทพั 
มีดาบซามูไรเป็นอาวธุ 

- น่ิง, สุขมุ, สนัโดษ 
- มีความเด็ดเด่ียว 
- ไม่สุงสิงกบัแม่ทพัคนอ่ืน  
- มี ก า ร ต่ อ สู้ ท่ี เ ก่ ง ก า จ ม า ก ,               
จู่ โ จ ม ห นั ก แ น่ น  แ ล ะ ว่ อ ง ไ ว              
โดยเป็น ศิลปะการใช้ดาบแบบ
ซามูไร 

- ภายหลังออก
จากกลุ่มชาโดว 
จึงเป็นปฎิปักษ์
กบัทั้งสองฝ่าย 
- ยอมสละชีวิต
เพื่ อ ต อบ แท น 
กริตา้ 

5. กริตา้ 
(ลูกสาวมาดามนวัร์) 
 
 
- ลกัษณะคลา้ยลูกแมว 
ตวัยกัษใ์หญ่อว้นกลม 

- นิสยัเหมือนเด็กผูห้ญิง 
- เป็นลูกสาวของมาดามนัวร์และ
โดน แ ม่บั งคับ ให้ แ ต่ งง าน กับ
จกัรพรรด์ิ 
- ไม่อยากแต่งงานเพราะหวาดกลวั
พลงัความมืดของจกัพรรด์ิมาก 
- รักนายพลชวาสตม์าก 

- เปรียบเป็นแสง
สวา่งแห่งชาโดว 
- สุ ด ท้ า ย เ ป็ น
ผู ้ รั บ จั ก พ ร ร ด์ิ 
กลับสู่ความมืด
เช่นเดิม 
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จากการศึกษาขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบวา่ ตวัละครระดบัขุนพลปิศาจ       
ทุกตวัจะมีพลงัสูงกวา่ทคคิวเจอร์ทั้ง 6 คน และถึงแมท้คคิวเจอร์จะร่วมกนัต่อสู้อยา่งไร ก็ไม่มีคร้ังใด            
ท่ีจะสามารถชนะขุนพลปิศาจได้เลย  ทั้งน้ียงัพบอีกว่าตวัละครขุนพลปิศาจทุกตวั มีลกัษณะร่วม           
ท่ีเหมือนกันคือ การไม่ลงรอยกับฝ่ายเดียวกัน เป็นกลุ่มของตัวละครท่ีแก่งแย่งชิงดีกันเสมอ            
แมจ้ะเป็นฝ่ายเดียวกนัก็ตาม ในทา้ยท่ีสุด ถึงแมท้คคิวเจอร์ทั้ง 6 จะไม่สามารถปราบขุนพลลงได้
แมแ้ต่ตวัเดียว แต่ขุนพลปิศาจทั้งหมดกลบัจบชีวิตจากการถูกสังหารโดยฝ่ายเดียวกนั แมก้ระทัง่
บทบาทของบรรดาลูกสมุนพลทหารครอสก็ปรากฏให้เห็นว่า มักจะโดนปิศาจประจ าตอน                  
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือและถูกดูดกลืนชีวติเพื่อเพิ่มพลงัใหต้นเอง  

2) ตัวละครหลกัทีป่รากฏหลงัจากเนือ้เร่ืองด าเนินไประยะหน่ึงแล้ว 
จากการศึกษาพบว่ามีตัวละครหลักท่ีส าคัญ ปรากฏตัวหลังจากเน้ือเร่ืองด าเนินไป

ระยะเวลาหน่ึงแลว้ โดยท่ีตวัละครแต่ละตวันั้น ลว้นเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัต่อเน้ือหาหลกั
ของเร่ืองเป็นอยา่งมาก เม่ือตวัละครเหล่าน้ีปรากฏเขา้มาในเน้ือเร่ือง ท าใหเ้น้ือเร่ืองหลกัมีเร่ืองราวท่ี
ซบัซอ้นและเขม้ขน้ข้ึน โดยตวัละครในส่วนน้ี ประกอบไปดว้ยตวัละครฝ่ายดี และตวัละครฝ่ายร้าย 

ในส่วนของตวัละครหลกัฝ่ายดีท่ีปรากฏตวัหลงัจากเน้ือเร่ืองด าเนินไประยะหน่ึงแล้ว
นั้นพบว่ามีเพียงตวัละครเดียวเท่านั้น คือ อากิระ ทคคิวหมายเลข 6 โดยรายละเอียดของตวัละคร
หลกัฝ่ายดีท่ีปรากฏตวัหลงัจากเน้ือเร่ืองด าเนินไประยะหน่ึงแลว้ จะแสดงในตารางท่ี 4.13 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.13  แสดงตวัละครหลกัฝ่ายดีท่ีปรากฏตวัหลงัจากเน้ือเร่ืองด าเนินไประยะหน่ึงแลว้ 

 
ตวัละคร แคแรคเตอร์ หมายเหตุ 

1. อากิระ (นิจิโนะ อากิระ)  
ทคคิวหมายเลข 6 (สีสม้) 
หรือ ซารัม (ปิศาจ) 

 
 

 

- มีความจริงจงัสูงมาก 
- เป็น จนท. ดูแลรางรถไฟของ
เรนโบวไ์ลน์ 
- พดูถึง “ความตาย” บ่อยๆ 

(ปรากฏตัวในตอนท่ี 16) 

- ตัวตนจริงไม่ใช่
มนุษย ์
- เค ย เป็ น ปิ ศ าจ 
ฝ่ายชาโดวมาก่อน 

 

 
ตวัละคร อากิระ ปรากฏตวัคร้ังแรกในช่วงปิดเร่ืองของตอน สถานีท่ี 16 แต่จะมีบทบาท 

การแสดงจริงๆในตอน สถานีท่ี 17 ซ่ึงแท้ท่ีจริงแล้ว อากิระ คือปิศาจซารัมอดีตเคยเป็นลูกน้อง         
ของนายพลชวาสต์เม่ือคร้ังอยู่ร่วมกับฝ่ายชาโดวไลน์ โดยตัวละครน้ีเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัมาก             
ในการช่วยคล่ีคลายปมปัญหาของเน้ือเร่ืองท่ีเก่ียวกับความทรงจ าและเมืองท่ีหายไปหายไป             
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ของกลุ่มทคคิวเจอร์ โดยในช่วงก่อนท้ายเร่ืองนายพลชวาสต์ได้ออกจากกลุ่มชาโดวไลน์                 
ส่วนอากิระเองนั้น ก็มีเหตุให้ตอ้งกลบัไปเป็นปิศาจซารัมและเขา้ร่วมฝ่ายกบันายพลชวาสตอี์กคร้ัง
จึงต้องกลับมาสู้กับกลุ่มทคคิวเจอร์ท่ีตนเองผูกพันธ์ แต่ในท้ายท่ีสุด อากิระ ก็ได้กลับมาเป็น              
ทคคิวหมายเลข 6 อีกคร้ังในตอน สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์ 

ทั้งน้ี บทบาทการแสดงท่ีเห็นไดช้ดัจากตวัละครอากิระก็คือ ความจริงจงั, การช่วยเหลือ, 
การเสียสละ, การกลบัตวักลบัใจ และความทุกขท่ี์ตอ้งเผชิญของวยัผูใ้หญ่ เป็นตน้ 

และย ังพบอีกว่า ตัวละครหลักฝ่ายร้าย ท่ีปรากฏตัวหลังจากเน้ือเร่ืองด าเนินไป              
ระยะหน่ึงแล้ว เป็นตวัละครท่ีมีอิธิพลและส าคญักบัเน้ือเร่ืองเป็นอย่างมากมาก มี 2 ตวัละคร คือ 
จกัรพรรด์ิแห่งความมืด ปรากฏตวัใน สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด และแม่ทพัหญิงมาสควิ
มอร์ค ปรากฏในเน้ือเร่ืองช่วง สถานีท่ี 27-35 โดยรายละเอียด จะแสดงในตารางท่ี 4.14 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.14  แสดงตวัละครหลกัฝ่ายร้ายท่ีปรากฏตวัหลงัจากเน้ือเร่ืองด าเนินไประยะหน่ึงแลว้ 

 
ตวัละคร แคแรคเตอร์ หมายเหตุ 

1.จกัรพรรด์ิ 
แห่งความมืด 
(หรือ Z) 

 
 
 

 

- ถึ ง แ ม้ จ ะ เป็ น จั ก พ ร ร ด์ิ            
แห่งความมืด แต่กลบัหลงใหล
ในความสวา่งเป็นอยา่งมาก 
- มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท่ี จ ะ
ครอบครองความสวา่งดว้ย 
(มีบทบาทการแสดงตัง้แต่ตอน

ท่ี 17 เป็นต้นไป) 

โดยปกติจะมี
ลกัษณเหมือน

มนุษย ์
แต่สามารถ
กลายร่างเป็น
จา้วปิศาจได ้

2. มาสควมิอร์ค 
(แม่ทพัหญิงคนใหม่)  
 
- ร่างทว้ม แต่งกายเนน้สีเขียว 
มีคฑาเป็นอาวธุ 
 
 

- จริงจงั, ดุดนั, ฉลาด 
- ไม่สุงสิงกบัใคร 
- ฝีมือแขง็แกร่ง 
- จ ง รั ก ภั ก ดี แ ล ะป ก ป้ อ ง
จกัรพรรด์ิแห่งความมืดยิง่ชีพ 
(มีบทบาทการแสดงตัง้แต่ช่วง
กลางของเร่ือง เป็นต้นไป) 

- ปรากฏตวั
ในเน้ือเร่ือง
ช่วงหลงั 
- ยอมสละ
ชีวติตนเอง
เพื่อปกป้อง
จกัรพรรด์ิ 

 
จากการศึกษาพบวา่ ตวัละคร จกัรพรรด์ิแห่งความมืด นอกจากเป็นตวัละครท่ีมีบทบาท

เป็นคู่ปรับคนส าคญัของเรนโบวไ์ลน์แลว้ ยงัเป็นตวัละครท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ท่ีซบัซ้อนยุง่เหยิง
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ของฝ่ายชาโดวไลน์ด้วย ผูช้มจะเห็นเจตจ านงของบรรดาขุนพลปิศาจฝ่ายชาโดวชัดเจนยิ่งข้ึน         
จากการใส่ตวัละครตวัน้ีเขา้มา และถึงแมต้วัละครน้ีจะมีต าแหน่งเป็นเป็นจกัรพรรด์ิแห่งความมืด  
แต่กลับมีความหลงไหลในแสงสว่าง มี เจตจ านงแห่งตนท่ีจะครอบครองไว้ทั้ งความมืด                  
และความสว่างไปควบคู่กัน โดยในตอนท้ายของเร่ืองจกัรพรรด์ิได้ดูดกลืนแม่ทัพท่ีจงรักภกัดี          
ต่อตนท่ีสุดเพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้แก่ตนเอง ในการยึดครองแสงสว่างเอาไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว               
ซ่ึงเป็นการจบชีวิตของขุนพลปิศาจท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดมาเป็นเคร่ืองมือในการกะท าอันชั่วร้าย               
ของตนเอง  

นอกจากน้ียงัพบว่า แม่ทัพหญิงมาสควิมอร์ค เป็นเป็นตัวละครหลักท่ีเพิ่มเข้ามา                        
เป็นตวัสุดทา้ย มีความเก่งกาจในการต่อสู้และมีความจงรักภกัดีต่อจกัรพรรด์ิแหงความมืดยิ่งชีพ   
การเขา้มาในเน้ือเร่ืองของตวัละครตวัน้ี ท าให้เห็นผูช้มไดเ้ห็นความจงรักภกัดีในฝ่ายตวัละครร้าย 
ถึงแม้จะเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี แต่เป็นเจตจ านงท่ีต้องการป้องจักพรรด์ิออกจาก              
ความสว่าง ท าทุกวิถีทางเพื่อให้ความสว่างออกไปจากชีวิตจักรพรรด์ิ โดยไม่สนใจว่าใคร             
จะเป็นฝ่ายเดียวกัน สามารถท าร้ายได้ไม่ เลือกหน้าเพื่ อการปกป้องจักรพรรด์ิของตนเอง                   
แต่ในท้ายท่ีสุดก็ถูกจกัรพรรด์ิดูดกลืนชีวิตไปโดยไม่ทันได้ตั้ งตัว ถึงแม้จะเตรียมใจสละชีวิต              
ไวแ้ลว้ก็ตาม 

ทั้งน้ี ส่ิงท่ีปรากฏจากการแสดงของตวัละครหลักฝ่ายร้ายทั้ง 2 น้ี คือการได้เห็นการ
กระท า ท่ีเป็นการท าร้ายผูอ่ื้น เพื่อมอบส่ิงท่ีตนเองเช่ือ (ไปเอง) วา่ดีท่ีสุดให้กบัคนท่ีตนเองรัก โดย
ไม่สนว่าจะเป็นการท าร้ายแมก้ระทัง่คนใกลต้วั รวมไปถึงบทบาทของตวัละครฝ่ายร้าย ท่ีแสดงให้
เห็นถึง การสนับสนุนให้เช่ือในส่ิงท่ีผิด หรือการชักจูงสู่ส่ิงท่ีน าพาความมืดเขา้มาในใจ และการ         
นบัถือคนไม่ดี สุดทา้ยก็ตอ้งตกเป็นเคร่ืองมือของคนไม่ดีเพื่อจะให้ลุล่วงในการท าความชัว่ ซ่ึงผูช้ม         
จะสามารถเห็นได้ว่าการกระท าของฝ่ายร้ายนั้นมีแต่ผลลัพธ์ท่ีไม่มีอะไรดีเลย และเป็นข้อคิด                     
ในก าร เลื อก ท่ี จะไม่ อยู่ ใน ก ลุ่ ม ท่ี เป็ น ความ มื ด เพ ราะ ส่ิ งรอบตัวจะ มี แ ต่ ส่ิ งไม่ ดี แล ะ                                  
ไม่ปลอดภยั เป็นตน้  

3) ผู้ช่วยเหลอื  
อยา่งไรก็ตามพบวา่ ตวัละครท่ีเป็นผูช่้วยเหลือนั้น มีเพียงตวัละครฝ่ายทคคิวเจอร์เท่านั้น 

ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นตวัละครท่ีมีส่วนส าคญัต่อเหตุการณ์ในเน้ือเร่ือง แต่จะเป็นตวัละครท่ีส าคญักบั
การด า เนิ น ชีวิตของฝ่ ายทค คิว เจอ ร์อย่างม าก  ซ่ึ งจะ เป็นทั้ งผู ้ดู แล  ผู ้น าท างรวมไป ถึ ง                     
เร่ืองอาหารการกินและค าแนะน าท่ีจ  าเป็นต่างๆให้ทคคิวเจอร์ทั้ง 6 คนด้วย โดยสามารถแสดง
รายละเอียดของตวัละครประเภทผูช่้วยเหลือได ้ดงัในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.15  แสดงตวัละครประเภทผูช่้วยเหลือ 
  

ตวัละคร แคแรคเตอร์ หมายเหตุ 
1.ผูค้วบคุม  
(นายสถานีเรนโบวไ์ลน์) 

 
 

- เป็ น ผู ้ ดู แ ล ท ค คิ ว เจ อ ร์ ทั้ ง  6        
ควบคุมดูแลขบวนรถไฟและทาง
รถไฟสายเรนโบวไ์ลน์ 
- ท่ีมือขวาจะมีหุ่นมือช่ือ “ทิกเก็ต” 
ตลอดเวลา 

ถึงแมจ้ะมีหุ่นมือ 
“ทิกเก็ต” ท่ีมือขวา 

แต่ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ชิดหุ่น 

2. ทิคเก็ตคุง 
(หุ่นมือท่ีมีลกัษณะ 
คลา้ยลิง)  

- เป็นผู ้ให้ค  าแนะน าด้านเทคนิค
และขอ้มูลต่างๆให้แก่เหล่าทคคิว
เจอร์ 
- เป็นหุ่นมือท่ีมีความคิดและจิตใจ
เป็นของตนเอง 

พดูเก่งมาก 

3. แวกอน 
(หุ่นยนตบ์ริกรหญิง 
ประจ าเรนโบวเ์รสฉะ) 
 
 

- ดูแลเร่ืองอาหารและบริการต่างๆ
ใหก้บัเหล่าสมาชิกทคคิวเจอร์ 
 มีนิสยัรักสวยรักงาม 

เป็นอยา่งมาก 

 
 จากการศึกษาบทบาทการแสดงของตวัละครประเภทผูช่้วยเหล่าน้ี พบวา่ มีบุคคลิกการ

แสดงท่ีเกินจริง แต่สามารถสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินใหก้บัเน้ือเร่ืองมาก ตวัละครผูช่้วยทั้ง 3 
มีการปฏิบติัต่อทคคิวเจอร์คลา้ยกบั คุณครู, พี่เล้ียง และญาติ ท่ีจะดูแลและแนะน าให้ปฏิบติัส่ิงต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เหมือนกบัเด็กท่ีต้องค่อยๆเดินทางสู่โลกความเป็นผูใ้หญ่ ท่ีจะมี
คุณครู มีพี่เล้ียง และค าแนะน าจากญาติสนิทท่ีจะคอยใหค้  าแนะน าเป็นแนวทางท่ีจะเดินทางไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและปลอดภยั เป็นตน้  

4) ตัวละครเสริม (ตัวละครประจ าตอน)  
เป็นตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเน้ือเร่ืองเพียงแค่ 1-2 ตอน

เท่านั้น ถึงแมบ้างตวัละครจะมีบทบาทท่ีส่งผลกระทบกบัเน้ือหาหลกัก็ตามแต่ตวัละครเหล่าน้ีจะ
หมดหน้าท่ีลงเช่นเดียวกับเหตุการณ์จบลงในเน้ือหาของตอนนั้นๆ มีทั้ งตวัละครท่ีเป็นมนุษย์
ธรรมดา และตัวละครท่ีเป็นปิศาจจากการท่ีบรรดาขุนพลปิศาจส่งไปท าลายความฝันและ
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จินตนาการของผูค้นในตอนต่างๆ เช่น คุณลุงเจ้าของโรงอาบน ้ าท่ี เดือดร้อนจากการคุกคาม              
ของปิศาจ Coin Shadow ในสถานีท่ี 26, สองพี่น้อง อาโอยจงักบัทาเครุท่ีตอ้งเจอกบัปิศาจ Hammer 
Shadow ในสถานีท่ี 36 เป็นตน้  

4.1) ตัวละครเสริมทีเ่ป็นมนุษย์  
จากการศึกษาพบว่าตัวละครเสริมท่ีเป็นมนุษย์ จะเป็นตัวละครท่ีเป็นต้นเร่ืองจาก

สถานการณ์ท่ีโดนปิศาจคุกคาม ปรากฏในตอน สถานีท่ี 16 เป็นตวัละคร พี่สาววยัรุ่นกบันอ้งชายวยั
เด็กนอ้ย อาโอยจงักบัทาเครุ โดยน้องชายถูกปิศาจจบัไปพี่สาวจึงท าทุกวิถีทางเพื่อช่วยน้องกลบัมา 
และอีกตอนในสถานีท่ี  26  เป็นตวัละคร นกัศึกษาครุศาสตร์ท่ีเคยไปเป็นครูฝึกสอน ตอ้งตกอยูใ่น
ความมืดมนของตวัเองลืมความหวงัและความฝันเพราะผลจากท่ีชาโดวกลืนเมืองไป และสถานีท่ี 36 
ตวัละครคุณลุงเจา้ของโรงอาบน ้า ท่ีถูกปิศาจปลอมเป็นคนมาทวงค่าเช่าเพื่อหวงัจะสูบพลงั ความมืด
ท่ีถูกสะสมอยูใ่ตพ้ื้นดินของโรงอาบน ้า  

 

 
 

ภาพที ่4.12 ภาพตวัละครเสริมท่ีเป็นมนุษย ์
 

4.2) ตัวละครเสริมทีเ่ป็นปิศาจ 
จากการศึกษาพบว่าตัวละครเส ริม ท่ี เป็นปิศาจ จะมีบทบาทเป็นตัวส ร้าง                    

ความเดือดร้อนแก่ผู ้อ่ืน  คุกความความสงบสุขและท าลายส่ิ งดีๆ ท่ีควรรักษาไว้อีกด้วย                     
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) Bag Shadow (สถานีตน้ทาง) – สร้างความกลวั และความมืดในใจเด็กๆโดย
การลกัพาตวัเด็กไปทิ้งท่ี “ภูเขาถูกทิ้ง” 

2) Hammer Shadow (สถานีท่ี 16) – ใชค้วามสนุกจากขบวนรถไฟแห่งความฝัน
เป็นตวัหลอกล่อใหเ้ด็กข้ึนรถไฟ แลว้สร้างความกลวั สุดขีดเพื่อดูดพลงัความมืดจากเด็กๆ 

3) Sabon Shadow (สถานีท่ี 21) – เป็นปิศาจท่ีกริต้าส่งมาเพื่ออาศยัคุณสมบติั
การสลบัร่างของปิศาจ ในการใหต้วัเองสลบัร่างกบั มิโอะ เพื่อหนีการแต่งงาน 
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4) Coin Shadow (สถานีท่ี 26) – เป็นปิศาจนายทุนท่ีจะมาหลอกยึดพื้นท่ีจาก 
คุณลุงเจา้ของโรงอาบน ้า เพื่อหวงัครอบครองพลงัแห่งความมืดท่ีซ่อนอยูใ่ตดิ้นตรงบริเวณนั้น 

5) Zero Shadow (สถานีท่ี 36) – เป็นปิศาจท่ีท าลายความมัน่ใจในตวัเองของ
ผูค้น โดยการตีตราคนอ่ืนๆว่าได้ “ศูนย ์คะแนน” ในเร่ืองท่ีคนคนนั้นมัน่ใจ และคนท่ีโดนตีตรา             
ก็จะตอ้งมีสภาพตรงขา้มกบัความเป็นจริง  

 

 
 

ภาพที ่4.13 ภาพตวัละครเสริมท่ีเป็นปิศาจ 
 
ทั้งน้ี ตวัละครเสริมท่ีเป็นมนุษย ์และตวัละครเสริมท่ีเป็นปิศาจ มีการปรากฏตวัในตอน

ต่างๆโดยแสดงใหเ้ห็นไดด้งัในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่4.16  แสดงตวัละครเสริม 
 

รายช่ือตอน 
ตวัละครเสริม 

ตวัละครเสริมทีเ่ป็นมนุษย์ ตวัละครเสริมทีเ่ป็นปิศาจ 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ (ไม่ปรากฏ)  

สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ (ไม่ปรากฏ) (ไม่ปรากฏ) 

สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด (ไม่ปรากฏ)  

สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั   

สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี (ไม่ปรากฏ) (ไม่ปรากฏ) 

สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า   

สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล (ไม่ปรากฏ)  

สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็   
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน 
ตวัละครเสริม 

ตวัละครเสริมทีเ่ป็นมนุษย์ ตวัละครเสริมทีเ่ป็นปิศาจ 

สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์ (ไม่ปรากฏ) (ไม่ปรากฏ) 

สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว (ไม่ปรากฏ) (ไม่ปรากฏ) 

 
4.1.2.5 ลกัษณะของบทสนทนา 

ในบางตอนช่วงท่ีตวัละครน าถูกเน้ือเร่ืองพาไปถึงจุดท่ีโดนบีบคั้นท่ีสุด จะปรากฏ           
บทสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาส าคญัของตอนนั้นๆเสมอ และในบางตอนจะปรากฏค าพูดของ        
ตวัละครท่ีเป็นประโยคท่ีตอกย  ้าเม่ือเหตุการณ์คล่ีคลายลง บางคร้ังจะเป็นประโยคท่ีสอดรับกับ
เน้ือหาของตอนดว้ย โดยเป็นประโยคท่ีให้แง่คิดเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสังคม และยงัเป็นประโยค
ท่ีตวัละครพดูออกมาแลว้ท าให้เพิ่มความเขม้ขน้ใหก้บัเน้ือหาของเน้ือเร่ืองในตอนนั้นๆดว้ย  

ดงัเช่นในตอน สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเต็ม ซ่ึงในภาวะวิกฤติของตอน เป็น
การหยบิยกประโยคจากค าพูดของตวัละครเสริม มาบีบคั้นอารมณ์ผูช้มและตวัละครในเวลาเดียวกนั 
โดยหยบิยกประโยคค าพดูของตวัละครเสริมประจ าตอนคือ 

“ ถ้าหากมีความฝัน  กเ็ท่ากับได้ 100 คะแนนเตม็แล้วล่ะ ” 
ในบทบาทของ ซากุระ นกัศึกษาครุศาสตร์ท่ีเคยเป็นคุณครูฝึกสอนของทคคิวเจอร์ทั้ง            

5 คน ในตอนท่ีเมืองยงัไม่ถูกความมืดกลืนกิน ซ่ึงเป็นค าพูดส าคญัท่ีปลูกฝังให้ฮิคาริ กล้าท่ีจะ          
มีความฝัน (หรืออีกนยัหน่ึงคือจิตนาการ) อยา่งเตม็เป่ียม แต่เม่ือเหตุการณ์ด าเนินต่อไปท าให ้ซากุระ
ตอ้งเจอกบัเหตุการณ์ท่ีท าให้จ  าเร่ืองราวเม่ือคร้ังท่ีเคยเป็นคุณครูไม่ได้ ท าให้ตนเองไร้ความหวงั         
และความฝัน และในท้ายท่ีสุด ฮิคาริได้น าประโยคดังกล่าวของคุณครูกลับมาพูดกับซากุระ               
ท่ีก าลงัหมดหวงัอีกคร้ัง  

“ ขอเพียงคุณครูมีความฝัน..ผมน่ีแหละจะเป็นคนให้ 100 คะแนนเตม็กับคุณครูเอง ” 
จากประโยคน้ี ท าใหซ้ากุระกลบัมามีความฝันและความหวงัอนัเปล่งประกายในตอนจบ

ของเร่ือง ซ่ึงเป็นประโยคท่ีสอดรับกับช่ือตอนท่ีว่า “สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเต็ม”            
อีกดว้ย 

นอกจากน้ี สถานี ท่ี  16 – รถไฟชั่วคราวท่ีน่าสะพรึงกลัว  เป็นตอนท่ีสะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาววยัรุ่นกับน้องชายวยัเด็กประถมต้น โดยเป็นบทสนทนาท่ีพี่สาว               
(อาโอยจงั) รู้สึกถึงความแย่ของตวัเองท่ีมีจิตนาการอยากให้น้องหายไป เพราะการดูแลน้องชาย          
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ท าให้ ชีวิตว ัย รุ่นของตนเองหายไปด้วย โดยเป็นบทสนทนาในช่วงภาวะวิกฤติของเร่ือง                      
ในเหตุการณ์ท่ีอาโอยจงัจะตอ้งจุดประกายพลงัแห่งจินตนาการ (พลงัแห่ง IMAGINATION) ของ
ตัวเองออกมาให้ได้ เพราะถ้าไม่ มี จินตนาการก็จะไม่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถไฟ                   
แห่งความฝันเพื่อช่วยน้องชาย (ทาเครุ) จากปิศาจได้ โดยเป็นประโยคท่ีอาโอยจงับอกกบัโทคทัจิ 
และซากุระท่ีก าลงัจะข้ึนขบวนรถไฟดงักล่าวเพื่อไปยบัย ั้งปิศาจHammer Shadow ท่ีหลอกให้ทาเครุ
และเพื่อนๆข้ึนรถไฟท่ีน่าสะพรึงกลวัไป 

“ อย่างช้ันเน่ีย ไม่มี IMAGINATION หรอก 
เพราะว่าช้ันต้องคอยดูแลทาเครุอยู่ตลอดเวลา กเ็ลย ไปเท่ียวเล่นกับเพ่ือนๆไม่ได้ 

และคิดบ้าๆเหมือนกันว่า ถ้าไม่มีเค้าอยู่กค็งจะดี 
แบบนีน่้ะ..ถือเป็น IMAGINATION แย่ๆท่ีช้ันมีอยู่สินะ ” 

แต่ในท้ายท่ีสุด อาโอยจังท่ี รู้สึกผิดกับความมืดของจินตนาการตนเอง ก็สามารถ                 
จุดประกายพลงัแห่งจินตนาการของตวัเองได้ โดยเป็นการใช้จินตนาการของตวัเองผสานเขา้กบั
จินตนาการอันยิ่งใหญ่ของทาเครุท่ีอยู่ในสายตาอาโอยจังมาตลอด ซ่ึงเป็นประโยคท่ีปรากฏ            
ในช่วงภาวะวิกฤติ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความส านึกผิดของตวัละครจากจินตนาการท่ีมืดด าของตนเอง 
ซ่ึงสอดรับกบัเน้ือเร่ืองซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีชาโดวไลน์หลอกให้เด็กๆข้ึนรถไฟไปเพื่อหมายท าลาย
จินตนาการแห่งความฝันให้กลายเป็นพลงัแห่งความมืด โดยเป็นการหลอกดว้ยจินตนาการของเด็กๆ
เอง โดยท่ี ถา้หากเด็กๆไม่หลงกลกบัจินตนาการของตวัเอง ท่ีชาโดวใช้เป็นเคร่ืองมือในการบงัตา       
ก็จะสามารถเห็นความจริงของชาโดวได้นั่นเอง เช่นเดียวกับอาโอยหากไม่หลงกลกบัจิตนาการ           
อนัด ามืด ท่ีมาจากความเบ่ือหน่ายของตนเองมาบดบังก็จะสัมผสัได้ถึงความรักความผูกพันธ์
ระหว่างตนเองกบัน้องชาย ซ่ึงสอดคล้องกับช่ือตอน “รถไฟชั่วคราว ท่ีน่าสะพรึงกลวั” ท่ีท าให ้         
เห็นวา่ จินตนาการมืดด าท่ีบดบงัตาอยูน่ั้น คือจินตนาการท่ีน่าสะพรึงกลวั 
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ตารางที ่4.17  แสดงบทสนทนาท่ีสอดแทรกแง่คิดอนัดี  
 

รายช่ือตอน ประโยคค าพูดของตวัละคร แง่คดิ 

สถานีตน้ทาง - 
เดินทางไปกบั
รถไฟ ด่วนพิเศษ 

“ ตรงไหนท่ีชั้นก าหนด 
ตรงนั้นก็คืออวกาศล่ะ ” 

(ผู้กล่าวประโยค : ไลท์คุงวยัประถมศึกษา) 
-------------------------- 

“ พลงัท่ีจะมองเห็นความฝัน 
พลงัท่ีจะวาดฝันข้ึนมาได ้

พลงัท่ีจะท าส่ิงเป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปได ้
ซ่ึงก็คือ พลงัแห่ง IMAGINATION ” 

(ผู้กล่าวประโยค : ผู้ควบคุม) 

แค่เพียงมีจินตนาการ 
ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้

ก็จะสามารถเป็นไปได ้

สถานีท่ี 6 - 
ตามหาอะไรอยู ่
งั้นเหรอครับ 

“ เร่ืองนั้นน่ะ (หาผูม้ารับต าแหน่งหวัหนา้)  
พอไดแ้ลว้  แต่ละช่วงเวลา ก็มีผูท่ี้เหมาะสม

ต่างกนั 
พวกเราทุกคนก็เหมาะกบัเป็นหวัหนา้ยงัไงล่ะ ” 

(ผู้กล่าวประโยค :ไลท์คงุ) 

ผูน้ าท่ีดี คือผูท่ี้มีความสามารถ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
และทุกคนก็มีดีแตกต่างกนั 
ทุกคนจึงสามารถเป็นผูน้ าได ้

สถานีท่ี 11 – 
จกัรพรรด์ิ 
แห่งความมืด 

“ ไม่หรอก ชั้นยงัมองไม่เห็นเลยซกันิด 
สถานีสุดทา้ย (วาระสุดทา้ย) ของพวกเราน่ะ ” 

(ผู้กล่าวประโยค :ไลท์คงุ) 

การฝ่าฟันกบัอุปสรรคอยา่งสุดก าลงั 
แมว้า่จะดูเหมือนไม่มีทางสู ้
ก็ยงัสามารถใชจิ้นตนาการ 

เป็นพลงัผลกัดนัใหฝ่้าฟันต่อไป 

สถานีท่ี 16 – 
รถไฟชัว่คราว 
ท่ีน่าสะพรึงกลวั 

“ อย่างช้ันเน่ีย ไม่มี IMAGINATION หรอก 
เพราะว่าขั้นต้องคอยดูแลทาเครุอยู่ตลอดเวลา 

กเ็ลยไปเท่ียวเล่นกับเพ่ือนๆไม่ได้ 
และคิดบ้าๆเหมือนกันว่า ถ้าไม่มีเค้าอยู่กค็งจะดี 

แบบนีน่้ะ..ถือเป็น IMAGINATION บ้าๆ 
ท่ีช้ันมีอยู่สินะ ” 

(ผู้กล่าวประโยค : อาโอยจัง) 

จินตนาการมืดด าท่ีบดบงัตา 
คือจินตนาการท่ีน่าสะพรึงกลวั 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน ประโยคค าพูดของตวัละคร แง่คดิ 

สถานีท่ี 21 –  
เจา้สาวผูห้ลบหนี 

มาดามนวัร์ :  บารอนเนโรคะ การท าร้ายกริตา้ 
                      ก็เหมือนกบัการท าร้ายท าร้ายฝ่าบาทนะ 
บารอนเนโร : ท าร้ายงั้นเหรอ น่ีเท่ากบัเป็น 
                       การหวงัดีกบัฝ่าบาทเลยล่ะ 
                       ถา้สลบัร่างกนัอยู ่ก็ตายไปทั้งคูเ่ลย 

(บทสนทนาของมาดามนัวร์กับบารอนเนโร) 
-------------------------- 

คากรุะ :  มิโอะจงัน่ะเอาแต่พดูวา่ไม่เป็นไรตลอด 
               ถา้เป็นแบบน้ีก็ช่วยอะไรไม่ถูกเลย 
มิโอะ  :  คากรุะ ขอโทษนะ แค่ไม่อยากใหเ้ป็นห่วง 
               เท่านั้นเอง  แต่สุดทา้ยก็ท าใหเ้ป็นห่วงอยูดี่ 
               แลว้วนัท่ีพร้อม จะเล่าใหฟั้งนะ ถึงตอนนั้น   
               จะยอมฟังอยูรึ่เปล่าล่ะ 
คากรุะ : ไดสิ้  จะรอช่วยอยูน่ะ 

(บทสนทนาของคากรุะกบัมิโอะ) 

การใชค้วามรุนแรงโดยไม่เลือก
หนา้และไม่สนวธีิการ 
คือการกระท าท่ีไม่ดี 
เป็นวธีิการของดา้นมืด 
-------------------------- 

การใส่ใจและเป็นห่วงกนั 
โดยท่ียงัอยูบ่นความเคารพ 

ซ่ึงกนัและกนัดว้ย 

สถานีท่ี 26 –  
เปิดศึกในโรง
อาบน ้ า 

“ ทุกคน ขอบคุณมากๆเลยนะมาไดถึ้งขนาดน้ี 
ก็เพียงพอแลว้ล่ะ 

ความตั้งใจของทุกคน ชั้นไดรั้บมนัเอาไวแ้ลว้ล่ะ ” 
(ผู้กล่าวประโยค : คุณลงุเจ้าของโรงอาบน า้) 

-------------------------- 
“ ยกโทษใหไ้ม่ไดห้รอกเจา้ Coin Shadow 
เพราะแก ท าใหว้ฒันะธรรมตอ้งเสียหาย 
แกท าใหเ้กิดความเสียหายอนัใหญ่หลวง ” 

(ผู้กล่าวประโยค : อากิระ) 

การท าความดีดว้ยความตั้งใจ 
ผูรั้บจะมีความช่ืนใจ 

และสมัผสัไดด้ว้ยใจเช่นกนั 
-------------------------- 

การท าใหว้ฒันธรรมอนัดี 
ตอ้งเกิดความเสียหาย 
นัน่คือความเสียหาย 

อนัใหญ่หลวง 
ควรปกป้องวฒันธรรมอนัดี 

ใหค้งอยูไ่ว ้

สถานีท่ี 31- 
ไฮเปอร์ เรสฉะ 
เทอร์มินอล 

“ แมว้า่จะตอ้งการครอบครองขนาดไหน  
การจะไปแยง่จากคนอ่ืน มนัไม่ใช่ 

และมนัไม่ใช่การท่ีจะท าใหค้นอ่ืนเคา้ตอ้งเจ็บดว้ย ” 
(ผู้กล่าวประโยค :ไลท์คงุ) 

ไม่วา่จะอยา่งไร 
ก็ควรอยูบ่นความถูกตอ้ง 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน ประโยคค าพูดของตวัละคร แง่คดิ 

สถานีท่ี 36 –  
ความฝัน  
100 คะแนนเตม็ 

“ ถ้าหากมีความฝัน   
กเ็ท่ากับได้ 100 คะแนนเตม็แล้วล่ะ ” 

(ผู้พูดประโยค : ซากรุะ) 

แค่เพียงมีจินตนาการ 
ก็เป็นจุดเร่ิมตน้ของ 
การท าส่ิงท่ียิง่ใหญ่  
ใหก้ลายเป็นจริงแลว้ 

สถานีท่ี 41-  
ศึกตดัสินวนัคริ
สมาสต ์

“ ตอนท่ีไม่อยู ่พวกเราเหงานะอากิระ ” 
(ผู้พูดประโยค : ทคคิวเจอร์ท้ัง 5 คน) 

มิตรภาพและความสามคัคี 
คือพลงัท่ีจะท าให ้

ทุกคนฝ่าพนัอุปสรรค 
ไดส้ าเร็จร่วมกนั 

สถานีปลายทาง- 
ส่ิงท่ีเปล่งประกาย 
แวววาว 

“ ชั้นเคยคิดจะใชพ้ลงัความมืดเอาจะชนะแก 
ซ่ึงนัน่มนัผดิ 

ไม่วา่พลงัความมืดนั้นจะยิง่ใหญ่แค่ไหนก็ตาม 
แต่พวกชั้นก็มีพลงัของพวกชั้น 

ซ่ึงก็คือพลงัแห่ง IMAGINATION เท่านั้น 
ท่ีควรจะใชม้นั อยา่งถึงท่ีสุด ” 

(ผู้พูดประโยค : ไลท์คุง) 
-------------------------- 

 “ ความมืดนั้นมนัใหญ่หลวงนกั 
แค่เพียงไม่นานมนัก็กลืนกินความสวา่งไปเสียหมด 

และส่ิงท่ีจะต่อสูก้บัมนัไดน้ั้น มีเพียงส่ิงเดียว 
ไม่สิ..มีแค่ส่ิงเดียวก็พอ 

ความหวงั ความฝัน จินตนาการ ค าอธิษฐาน 
และส่ิงท่ีจะเช่ือมต่อทุกอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั 

IMAGINATION ” 
(ผู้พูดประโยค : นายสถานีใหญ่) 

ดว้ยจินตนาการ 
ท่ีเปล่งประกายแววาว 

จะไม่ท าให ้
ตกอยูใ่นความชัว่ร้าย 

 
4.1.2.6 ลกัษณะของความขัดแย้ง  

จากการศึกษาวิเคราะห์เน้ือเร่ืองของ ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ปรากฏว่า           
ความขัดแยง้หลักของเร่ืองเป็นความขัดแยง้ระหว่างตวัละคร คือฝ่ายชาโดวกับฝ่ายทคคิวเจอร์             
โดยความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนคือ เม่ือความฝันและจินตนาการคือส่ิงท่ีสร้างแสงสว่างให้แก่โลกฝ่าย
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ชาโดวท่ีตอ้งการสร้างความมืดจึงคุกคามความสวา่งโดยการท าร้ายผูค้นจากการท าลายความฝันและ
จินตนาการ ฝ่ายทคคิวเจอร์จึงตอ้งเป็นผูพ้ิทกัษ์และปกป้องความสว่างน้ีไวเ้ป็นความขดัแยง้หลกั         
ท่ีสร้างปมปัญหาใหญ่น าไปสู่จุดเร่ิมตน้ของเร่ือง 

ความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายชาโดวกบัฝ่ายทคคิวเจอร์ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละตอนถึงแมจ้ะเป็น
การคุกคามจากปิศาจฝ่ายชาโดวทุกคร้ัง แต่ดว้ยคุณสมบติัของปิศาจท่ีต่างกนั จึงท าใหฝ่้ายทคคิวเจอร์                    
ตอ้งใช้วิธีการท่ีต่างกนัในการยุติความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน และจากปมปัญหาหลักของเร่ืองท่ีสร้าง
อุปสรรคใหท้คคิวเจอร์คือเด็กนอ้ยท่ีติดอยูใ่นร่างวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงแทท่ี้จริงทคคิวเจอร์ทั้ง 5 คนเป็นเพียง
เด็กนอ้ยวยัประถมฯซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทคคิวเจอร์ทั้ง 5 คน ไม่มีความเก่งกาจในเชิงการใชก้ าลงัในการ
ต่อสู้เลย การต่อสู้กับปิศาจประจ าตอนในแต่ละคร้ังจึงเป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้จินตนาการ            
ท่ีสร้างสรรค์ ไหวพริบและความช่างสังเกตเป็นหลัก  โดยสามาถแสดงการแก้ปัญหาจาก                   
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้ดงัในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.18  แสดงการวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากจากความขดัแยง้ของฝ่ายทคคิวเจอร์กบัปิศาจ         
ชาโดว 

 

รายช่ือตอน ความวุ่นวายทีปิ่ศาจสร้างขึน้ 
การแก้ปัญหา 
ของทคควิเจอร์ 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 
ปิศาจท่ีท าใหเ้ด็กๆร้องไหเ้พื่อ 
ดูดพลงัความมืดจากการร้องไห ้

ของเด็กๆ 

ใชจิ้นตนาการยงิบาซูกา้ ใน
รูปแบบของตุก๊ตาหินเด็ก

ร้องไหจ้ านวนมาก 
เพื่อใหท้บัปิศาจในการโจมตี 

สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ 
ความแขง็แกร่งของหุ่นยนต์
ยกัษข์องชวาสตท่ี์มีสูงมาก 

ใชค้วามช่างสงัเกต                 
ท่ีเห็นจากรถไฟซบัพอร์ท 
ในการเพ่ิมพลงังานให ้
หุ่นยนตย์กัษข์องตนเอง 

สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 
ปิศาจหุ่นยนตย์กัษท่ี์มีมากถึง 
3 ตวั ตีโอบลอ้มหุ่นของทคคิว

เจอร์ไวไ้ดต้ลอด 

ใชจิ้นตนาการพลิกแพลง
การต่อสูโ้ดยใชหุ่้นยนตย์กัษ์
สองตวั แลว้ถอยฉากออก
ดา้นขา้งเพื่อใหปิ้ศาจ 

กลบัไปอยูด่า้นใน แลว้โจมตี
ขนาบขา้งไปพร้อมกนั 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน ความวุ่นวายทีปิ่ศาจสร้างขึน้ 
การแก้ปัญหา 
ของทคควิเจอร์ 

สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 

ปิศาจ Hammer Shadow            
ร่างยกัษท่ี์มีคอ้นเป็นอาวธุ          
ในการโจมตีไดรุ้นแรงมาก       
เกินท่ีหุ่นยนตย์กัษข์อง                
ทคคิวเจอร์จะรับไหว 

ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
ในการแกลง้วา่ถูกโจมตีให้
ขบวนรถไฟกระจายออก
จากกนั แลว้จึงรวมร่าง

รถไฟแลว้โจมตีกลบัทนัที
โดยท่ีปิศาจไม่ทนัไดต้ั้งตวั 

สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี 

1. ปิศาจท่ีสลบัร่างทคคิวเจอร์
ฝ่ายชายมัว่ไปหมด สร้างความ

สบัสนวา่ใครเป็นใคร 
--------------------------- 
2. ปิศาจ Sabon Shadow 

มีความสามารถในการโจมตี 
โดยการพน่ฟอง 

1. ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
โดยวาดรูปใบหนา้ของ

สมาชิกแต่ละคน แลว้น ามา
สวมหวัตามเจา้ของ 
หนา้ตาท่ีแทจ้ริง 

--------------------------- 
2. สงัเกตคุณสมบติัของ 

ขวดน ้ าอดัลม(ของญ่ีปุ่น) ท่ี
มีการใส่ลูกแกว้เอาไว้
ไม่ใหฟ้องผดุออก 

จึงใชห้ลกัการเดียวกนั 
ในการโจมตีปิศาจ 

สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า 
ปิศาจท่ีแขง็แกร่งข้ึน 

จากการดูดมวลแห่งความมืด 
ใตโ้รงอาบน ้ า 

ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
ในการพน่ไฟสลบักบัฉีด
น ้ าเยน็ ท่ีไดจ้ากการสงัเกตุ 

ความร้อนความเยน็ 
จากการใชโ้รงอาบน ้ า 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน ความวุ่นวายทีปิ่ศาจสร้างขึน้ 
การแก้ปัญหา 
ของทคควิเจอร์ 

สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล 

 
1. ปิศาจท่ีมีอ านาจในการ 
ดลใจใหผู้ค้นนัง่โตะ๊ 

แลว้จะท าใหล้อยข้ึนท่ีสูงแลว้
จากนั้นปล่อยใหต้กลงสู่พ้ืน 

 
--------------------------- 

2. ปิศาจเกา้อ้ีร่างยกัษท่ี์มี 
อ านาจดลใจใหหุ่้นยนตย์กัษ ์
นัง่ลงบนตวัปิศาจ เป็นการ
โจมตีท่ีทคคิวฯหา้มใจตวัเอง

ไม่ใหน้ัง่ไม่ได ้

1.ใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ในการหลอกล่อปิศาจ 
ดว้ยตุก๊ตาแมวนอ้ย       

โดยทคคิวเจอร์หลบอยูใ่ต้
โตะ๊ รอเวลาท่ีโตะ๊ลอยข้ึน
จึงรวมพลงักนัโจมตี 

--------------------------- 
2. ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
รวมร่างหุ่นยนตย์กัษ ์
ในร่างท่ีมีน ้ าหนกัมาก 
เม่ือนัง่ลงบนปิศาจเกา้อ้ี 
ความหนกัคือการโจมตี 
โดยท่ีไม่ตอ้งฝืนใจ 

สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ 
ปิศาจร่างยกัษ ์

ขยายร่างใหใ้หญ่ข้ึนไปอีก 

ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
รวมร่างหุ่นยนตใ์หมี้ขนาด

ใหญ่กวา่เดิม 

สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์
กองทพัหุ่นยนตย์กัษข์อง
ชาโดวท่ีมีจ านวนมากมาย

มหาศาล 

ใชค้วามสามคัคีร่วมมือ 
ในการวางแผนการรับมือ
กบักองทพัหุ่นยนตปิ์ศาจ 

สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว 
จกัรพรรด์ิปิศาจท่ีมีพลงัความ

มืดมิดมหาศาล 

ใชก้ารสามคัคีร่วมแรงร่วม
ใจส่งพลงัรวมกนัเป็นพลงั
แห่งสายรุ้งท่ีเปล่งประกาย 

     
นอกจากน้ียงัพบอีกว่า ความขดัแยง้ระหว่างตวัละครท่ีเกิดข้ึนในเน้ือเร่ือง เป็นความ

ขดัแยง้ภายในฝ่ายเดียวกนัอีกดว้ย โดยภายในฝ่ายชาโดวตวัละครจะแก่งแยง่ชิงดีและหาทางท าร้าย
กนัในทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส เน้ือเร่ืองหลักปรากฏถึงความขดัแยง้ภายในฝ่ายชาโดวจะสูงมากข้ึน
เร่ือยๆ ทา้ยท่ีสุดปิศาจท่ีเป็นตวัละครหลกัฝ่ายร้ายตอ้งจบชีวิตลงดว้ยการฆ่าฟันกนัเอง เห็นไดจ้าก
การท่ีฝ่ายชาโดวมีความขัดแยง้กันเองสูงและซับซ้อนกว่าความขัดแยง้ท่ีมีต่อฝ่ายทคคิวเจอร์          
สุดทา้ยบรรดาแม่ทพัชาโดวท่ีมีความแข็งแกร่งมากทคคิวเจอร์ไม่เคยสู้ชนะไดเ้ลยแมแ้ต่คร้ังเดียว                



114 

 

กลับต้องจบชีวิตด้วยการแตกคอกันเอง โดยในเน้ือเร่ืองปรากฏความขดัแยง้ภายในฝ่ายชาโดว              
ในลกัษณะของ ความขดัแยง้หว่างแม่และลูก(มาดามนัวร์กบักริตา้), ความขดัแยง้ระหว่างแม่ทพั
กนัเอง (บารอนเนโร, มาสควิมิร์ค กบัมาดามนัวร์), ความขดัแยง้ระหว่างจกัรพรรด์ิและแม่ทพัผู ้
จงรักภักดี (จักรพรรด์ิต้องการครอบครองทั้ งความมืดและความสว่าง แต่บารอนเนโรและ               
มาสควิมอร์คกลับเห็นว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ควรมีความสว่างอยู่อีกต่อไปไม่ว่าท่ีไหนก็ตาม)              
หรือแม้แต่กระทั่งความขดัแยง้ท่ีท าให้ชวาสต์ต้องออกจากฝ่ายชาโดว โดยความขดัแยง้กันเอง
ภายในฝ่ายชาโดวน้ีสร้างความเข้มข้นในส่วนของเน้ือหาหลักให้มีความน่าติดตาม นอกจากน้ี             
ยงัเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้ห็นความร้ายกาจของตวัละครฝ่ายชาโดวไดดี้ข้ึนดว้ย  

4.1.2.7 ลกัษณะของฉากและสถานที่ 
จากการศึกษาขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบวา่ฉากและสถานท่ี ท่ีปรากฏ        

ในเน้ือเร่ือง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ฉากท่ีถ่ายท าในสภาพแวดลอ้มจริง, ฉากท่ีเป็น
การถ่ายท าจากส่ิงท่ีประดิษฐ์ข้ึน และฉากท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์กราฟิค ซ่ึงในทุกๆตอนจะเป็นการ
ร้อยเรียงภาพจากทั้งสามลกัษณะดงักล่าวในสถานการณ์ท่ีต่อเน่ืองกนั สร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้แก่
ผูช้มท่ีเป็นเด็กๆโดยสามารถอธิบายรายละเอียดลกัษณะของฉากท่ีปรากฏไดด้งัน้ี 

1) ฉากทีถ่่ายท าในสภาพแวดล้อมจริง  
เป็นฉากหลังท่ีอยู่ท่ ามกลางสภาพแวดล้อมทั่วไป เป็นสถานท่ี  ท่ี เก่ียวพันกับ

ชีวิตประจ าวนั จากการศึกษาวิเคราะห์เน้ือเร่ืองของรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบว่าฉากหลัก  
ส่วนใหญ่ในแต่ละตอนนั้น เป็นฉากท่ีถ่ายท าในสภาพแวดล้อมจริงและเป็นสถานท่ีเด็กๆคุน้เคย  
เช่น ในฉากแรกของเร่ืองเป็นฉากหลงัท่ีเป็นสนามเด็กเล่น, ฉากหลกัของ สถานีท่ี16 คือสวนสนุก 
และ ฉากหลกัใน สถานีท่ี 36 คือมหาวทิยาลยั, หอ้งเรียน เป็นตน้  

 

 
 

ภาพที ่4.14 ภาพฉากหลงัท่ีอยูท่่ามกลางสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
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2) ฉากทีถู่กสร้างขึน้เพือ่การถ่ายท า 
เป็นฉากท่ีถูกสร้างข้ึนในโลกของความเป็นจริง สามารถจบัตอ้งไดจ้ริง ซ่ึงปรากฏเป็น

ฉากท่ีส่งให้เน้ือหาของเร่ืองมีลักษณะเหนือความจริง (Fantasy) อีกทั้ งยงัยงัส่ือความหมายและ
รองรับเหตุการณ์ของเร่ืองใหมี้ความสมจริงสมจงัภายใตบ้ริบทของเน้ือเร่ืองดว้ยโดยในเน้ือเร่ืองของ           
รถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบวา่ฉากในลกัษณะน้ีสามารถแยกไดอี้ก 2 รูปแบบคือ  

2.1) ฉากท่ีท าหนา้ท่ีรองรับตวัแสดงท่ีเป็นมนุษย ์เช่น ฉากภายในตูโ้ดยสารเรนโบว์
ไลน์, ฉากภายในปราสาท แคสเซิล ชาโดว, และฉากในห้องบงัคบัรถไฟ (หุ่นยนตย์กัษ)์ ของทคคิว
เจอร์และปิศาจชาโดว  

2.2) ฉากท่ีเป็นลกัษณะของเมืองจ าลอง ใช้ในการรองรับเหตุการณ์ท่ีตอ้งการให้
เห็นความใหญ่โตและอลังการของส่ิงท่ีปรากฏสู่หน้าจอ เช่น ฉากการวิ่งท่ามกลางเมือใหญ่                
ของขบวนรถไฟสายเรนโบว์ไลน์ และฉากการต่อสู้กันระหว่างปิศาจร่างยกัษ์กับหุ่นยนต์ยกัษ์
ของทคคิวเจอร์ 

 

 
 
ภาพที ่4.15 ภาพฉากหลงัท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อการถ่ายท าเพื่อรองรับตวัแสดงท่ีเป็นมนุษย ์
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ภาพที ่4.16 ภาพฉากท่ีเป็นลกัษณะของเมืองจ าลอง 
 

3) ฉากทีส่ร้างจากคอมพวิเตอร์กราฟิค 
เป็นฉากท่ีถูกสร้างข้ึนโดยใชค้อมพิวเตอร์ มีความเหนือจริงทั้งแสงสี และรูปร่างลกัษณะ

ของส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน ให้ความรู้สึกถึงความมหัศจรรยข์องฉากท่ีปรากฏ เช่น ฉากการแปลงร่าง
ของทคคิวเจอร์, ฉากยิงบาซูกา้ท่ีตอ้งแสงให้เห็นพลงัอนัสวา่งสดใส และในฉากยืนยนัสถานท่ีของ
ปราสาทแคสเซิล ชาโดว ท่ีแสดงให้เห็นถึงปราสาทรูปทรงน่ากลวั ท่ามกลางความมืดและรายลอ้ม
ไปดว้ยรางรถไฟอนัคดเค้ียวของชาโดวไลน์ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่4.17 ภาพฉากท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์กราฟิค 
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ภาพที ่4.18 ภาพฉากยนืยนัสถานท่ีของปราสาทแคสเซิลท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์กราฟิค 
 

4.1.2.8 ลกัษณะของการส่ือความหมายที่ปรากฏ 
จากการศึกษาวิเคราะห์ ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบการส่ือความหมาย                    

ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นคู่ตรงขา้ม เพื่อส่ือความหมายถึง ความดีงาม – ความชั่วร้าย สามารถ
อธิบายเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 

1) แสงและฉากกบัการส่ือความหมาย 
มีการใชคุ้ณลกัษณะของแสงในลกัษณะ High Key &  Low Key ในฉากต่างๆ เป็นการ

ใชน้ ้าหนกัแสงในการส่ือความหมายของ ความมืด – ความสวา่ง ซ่ึงเป็นคู่ตรงขา้มเดียวกบัแก่นหลกั
ของเร่ือง ท่ี ว่าด้วยความสว่าง  (ทค คิว เจอ ร์) กับความ มืด  (ช าโดว) ท่ี เป็ นตัวแทนของ                          
ความดีงาม – ความชัว่ร้าย ตามบริบทของเน้ือเร่ือง โดยในแต่ละตอนหลงัจากตดัส่วนของเพลงเปิด
และเพลงปิดออกแลว้ เม่ือน าส่วนท่ีเป็นเฉพาะเน้ือหาเพียงอยา่งเดียวมาวิเคราะห์ จะมีฉากท่ีเห็นได้
ชดัเจนวา่มีคุณลกัษณะของแสงท่ีอยูใ่นโทนสวา่งและโทนมืด ดงัแสดงในภาพดงัต่อไปน้ี 

  



118 

 

 
 

ภาพที่ 4.19  แสดงภาพ Screen Shots เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของแสงในฉากต่างๆในเน้ือเร่ืองของ            
สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.20 แสดงภาพ Screen Shots เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของแสงในฉากต่างๆในเน้ือเร่ืองของ              
สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ 
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ภาพที่ 4.21 แสดงภาพ Screen Shots เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของแสงในฉากต่างๆในเน้ือเร่ืองของ               
สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด           
 
    

 
 
ภาพที่ 4.22 แสดงภาพ Screen Shots เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของแสงในฉากต่างๆในเน้ือเร่ืองของ               
สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั              
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ภาพที่ 4.23 แสดงภาพ Screen Shots เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของแสงในฉากต่างๆในเน้ือเร่ืองของ              
สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี           
 
    

 
 

ภาพที่ 4.24 แสดงภาพ Screen Shots เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของแสงในฉากต่างๆในเน้ือเร่ืองของ               
สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า        
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ภาพที่ 4.25 แสดงภาพ Screen Shots เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของแสงในฉากต่างๆในเน้ือเร่ืองของ               
สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล       
 
        

 
 

ภาพที่ 4.26 แสดงภาพ Screen Shots เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของแสงในฉากต่างๆในเน้ือเร่ืองของ          
สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็           
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ภาพที่ 4.27 แสดงภาพ Screen Shots เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของแสงในฉากต่างๆในเน้ือเร่ืองของ               
สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์             

 
 

 
 

ภาพที่ 4.28 แสดงภาพ Screen Shots เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของแสงในฉากต่างๆในเน้ือเร่ืองของ          
สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว    
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ฉากท่ีมีแสงอยูใ่นโทนก่ึงกลาง (Narrative Key)   มีจ  านวน 614 ภาพ 
ฉากท่ีมีแสงอยูใ่นโทนสวา่ง (High Key)   มีจ  านวน 235 ภาพ 
ฉากท่ีมีแสงอยูใ่นโทนมืด (Low Key)   มีจ  านวน 151 ภาพ 

ฉาก Screen Shots ทั้งหมด 1,000 ภาพ 
จากการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมทั้งหมดเป็นฉากท่ีมีคุณลกัษณะแสงอยู่ในโทนสว่าง

มากกวา่โทนมืด นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ฉากท่ีเป็นโทนมืดนั้นถึงแมมี้จ านวนนอ้ยกวา่มากแต่ก็อยูใ่น
โทนมืดมากจนใกลเ้คียงกบัสีด า เป็นการส่ือความหมายได้ชดัเจนระหว่างความมืดและความสวา่ง
ซ่ึงเป็นแกนหลักใหญ่ของเร่ืองท่ีต้องการส่ือสารกับผู ้ชม นอกจากน้ีในฉากท่ีมีโทนสว่าง                     
มกัประกอบดว้ยสีสันสดใสเพื่อท่ีจะสามารถสร้างความหมายในดา้นความเพลิดเพลินสนุกสนาน
ใหแ้ก่เด็กท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดด้ว้ย  

2) สีและรูปทรงกบัการส่ือความหมาย 
จากการศึกษาพบว่าลักษณะรูปทรงของส่ิงต่างๆเช่น การแต่งกาย อุปกรณ์ อาวุธ                

รวมไปถึงท่ีตั้ งฐานบัญชาการของเป็นฝ่ายดี (ทคคิวเจอร์) จะมีลักษณะกลมมนเป็นระเบียบ                
และมีสีสันสดใสใหค้วามรู้สึกท่ีไหลล่ืน สดใส น่ารัก สบายตา เป็นมิตร ปลอดภยั  ให้ความหมายถึง 
ส่ิงท่ีเป็นมิตร ความดีงาม นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่าลกัษณะรูปทรงของส่ิงต่างๆท่ีเป็นของฝ่ายร้าย          
(ชาโดว) จะมีความแหลมคม ยุ่งเหยิง ใหญ่ทมึน ทึบ และมีสีอยู่ในโทนมืด ด า เขม้ ให้ความรู้สึก         
น่ากลัว ท่ิมแทง โหดร้าย  น่ากลัว ซ่ึงจะเป็นการให้ความหมายถึง ส่ิงไม่ดี ส่ิงชั่วร้าย ดังแสดง         
ในภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพที ่4.29 แสดงลกัษณะและรูปทรงของฝ่ายทคคิวเจอร์ 
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ภาพที ่4.30 แสดงลกัษณะและรูปทรงของตวัละครฝ่ายชาโดว 
 

3) บทบาทการแสดงกบัการส่ือความหมาย 
จากการศึกษาวิเคราะห์เน้ือเร่ืองของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ปรากฏ

บทบาทการแสดงท่ีส่ือความหมายถึงความสามัคคีและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอย่างชัดเจน            
ในฝ่ายทคคิวเจอร์และเห็นถึงความเป็นตวัร้ายและแตกความสามคัคีไดอ้ย่างชัดเจนในฝ่ายชาโดว 
โดยอธิบายในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

3.1) บทบาทการแสดงฝ่ายทคคิวเจอร์ 
เป็นบทบาทการแสดงท่ีปรากฏในเหตุการณ์ภายในเร่ือง มี 3 ช่วง ดงัน้ี 

1) การแปลงร่างและการประกาศศักดา 
เป็นส่วนท่ีถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของขบวนการยอดมนุษย ์5 สี การแปลงร่าง เป็น

การส่ือความหมายให้เห็นถึงการแสดงพลงัของกลุ่มตวัละครท่ีอยูใ่นฝ่ายดี ประกอบกบัการแต่งกาย
ดว้ยสีสันสดใสและเป็นกลุ่มของผูพ้ิทกัษส์ันติสุข จึงเป็นความหมายของพลงัแห่งความดี พลงัของ
ความสดใสท่ีปกป้องผูค้นจากความชัว่ร้ายท่ีคุกคาม ซ่ึงในการส่ือความหมายจากบทบาทการแสดง 
ท่ีปรากฏไดช้ดัในการแปลงร่างคือ ความสามคัคีและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จากบทบาทการแสดง
ในท่าทางและการกล่าวขานท่ีพร้อมเพรียงกนัของสมาชิกทุกคน “ทคคิวเชนจ์” แมบ้างคร้ังจะเป็น
การแปลงร่างท่ีมีสมาชิกไม่ครบก็ตาม แต่ทุกคร้ังท่ีมีตวัละครแปลงร่างมากกวา่ 1 คนข้ึนไป จะเป็น
การแปลงร่างท่ีพร้อมเพรียงกนัเสมอ ทั้งน้ีในการแปลงร่างจะปิดทา้ยดว้ยการประกาศศกัดาเสมอ  
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ซ่ึงจะเป็นท่าทางการแสดงเจตจ านงของกลุ่มตวัละครท่ีส่ือถึงพลงัและความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัอยา่งแรงกลา้ท่ีสุด เห็นไดจ้ากมีการกล่าวค าปลุกใจประจ ากลุ่ม (Motto) “จินตนาการแห่งชยั
ชนะ ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์” และท่าทางการแสดงท่ีพร้อมเพรียงก่อนจะจบลงดว้ย
ท่าประจ าตวัของแต่ละคน โดยท่ีท่าประจ าตวัในตอนจบนั้น ถึงแม้จะไม่ได้เป็นท่าทางเดียวกัน           
แต่จะเป็นการเรียงต าแหน่งเป็นระเบียบในรูปขบวนท่ีดูไหลล่ืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั นอกจาก        
จะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใหเ้ด็กๆรอชมฉากเหล่าน้ีดว้ย 

 

 
 
ภาพที ่4.31 ภาพการแปลงร่างและการประกาศศกัดาของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
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2) การยงิปืนบาซูก้า 
การยิงปืนบาซูก้านั้ น จ าเป็นต้องใช้การร่วมมือร่วมใจกัน เน่ืองจากปืนบาซูก้านั้ น           

เป็นปืนท่ีเกิดจากการประกอบกนัของอาวุธประจ าตวัของสมาชิกทุกคน เป็นการส่ือความหมายถึง
การรวมพลงัในการก าจดัอุปสรรคคือปิศาจท่ีอยูต่รงหนา้ และในฉากการยิงบาซูกา้ทุกคร้ังนั้นจะเป็น
การยิงเพียงคร้ังเดียวและจบด้วยความส าเร็จในการก าจดัอุปสรรคเสมอ หากมองถึงภาพรวมของ 
การยิงบาซูก้านั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพการยิงปืนของยอดมนุษย ์แต่เป็นภาพท่ีส่ือความหมาย        
ถึงการรวมพลงัเป็นหน่ึงเดียวกนัคือวธีิท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการก าจดัอุปสรรคท่ีขวางกั้นอยู ่

 

 
 

ภาพที ่4.32 ภาพแสดงการยงิปืนบาซูกา้ของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
 

3) การรวมร่างหุ่นยนต์ยกัษ์ 
เช่นเดียวกับการยิงบาซูก้า การรวมร่างของหุ่นยนต์ยกัษ์นั้ น จะเป็นการรวมพลัง                 

ท่ียิ่งใหญ่ในขั้นสุดท้าย การท่ีปิศาจขยายร่างใหญ่ข้ึนนั้นเป็นการส่ือความหมายถึงอุปสรรคและ
ปัญหาท่ีใหญ่ข้ึนดว้ย การรวมพลงัจึงตอ้งอาศยัความร่วมแรงร่วมใจท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัอยา่งสุดก าลงั 
การประกอบร่างหุ่นยนตย์กัษน์ั้นเป็นการประสานยานพาหนะประจ าตวัเขา้ดว้ยกนัเพื่อประกอบร่าง
เป็นหุ่นยนตร่์างยกัษ ์และในการขบัเคล่ือนหุ่นเพื่อรับมือกบัปิศาจยกัษน์ั้น ทุกคนจะเคล่ือนยา้ยท่ีนัง่
มานั่งเคียงกันและบังคบัการท างานของหุ่นอย่างสอดประสานกัน และในท้ายท่ีสุดไม่ว่าปิศาจ            
จะแกร่งเพียงใด หุ่นยนต์ยกัษ์ท่ีทคคิวเจอร์ร่วมแรงร่วมใจกนัขบันั้นจะได้รับชัยชนะเสมอ ถึงแม้
จะตอ้งสู้กนัจนพงัยบัเยินก็ตาม ซ่ึงเป็นส่วนท่ีต่างจากการยิงบาซูกา้คือยิงเพียงคร้ังเดียว แต่การสู้ 
ดว้ยหุ่นยนตย์กัษน์ั้นมีความสาหสักวา่มาก การร่วมกนัขบัหุ่นยนตย์กัษน์ั้นจึงเป็นการส่ือความหมาย
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ถึงความสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคใหญ่โตท่ีแสนโหดร้าย โดยร่วมฝ่าฟันเคียงกนั
ไปเหมือนกบัการบงัคบัหุ่นท่ีนั่งเคียงกนั ซ่ึงท้ายท่ีสุดหากทุกคนไม่ยอมแพแ้ละพยายามร่วมกัน              
ก็จะน าไปสู่ชยัชนะไดทุ้กคร้ัง เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่4.33 ภาพแสดงการรวมร่างหุ่นยนตย์กัษข์องขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
 

3.2) บทบาทการแสดงฝ่ายชาโดว 
จากการศึกษาพบว่า บทบาทการแสดงของฝ่ายชาโดว เป็นการส่ือสารผ่านตวัละคร            

ท่ี ช้ีให้เห็นว่าฝ่ายชาโดวคือความร้ายกาจ ความไม่ดีทั้ งหลาย ท่ีน่ากลัวและไม่ควรน ามาเป็น
แบบอยา่งดงัเห็นไดจ้ากบรรดาขุนพลปิศาจฝ่ายชาโดวมีอากปักริยาท่วงท่า น ้ าเสียง ท่ีแสดงออกถึง
ความน่ากลวั ดุร้าย เช่น ตวัละครบารอนเนโร จะมีทีท่าฉุนเฉียวและเร่ืองมาก แม่ทพัหญิงมาดาม
นัวร์ถึงแม้จะพูดจาสุภาพ แต่มักชิงดีชิงเด่นและแอบลอบท าร้ายคู่ปรับอย่างบารอนเนโรเสมอ           
และนายพลชวาสตท่ี์ถึงจะเป็นตวัละคร ท่ีมีบุคลิกน่ิงแต่น ้าเสียงมีความดุอยา่งเห็นไดช้ดั ในส่วนของ
จกัรพรรด์ิแห่งความมืดถึงแมจ้ะมีลกัษณะเหมือนมนุษยธ์รรมดา แต่ดว้ยบทบาทการแสดงในสีหนา้
ท่วงท่าและแววตา ท าใหเ้ป็นตวัละครท่ีใหค้วามรู้สึกอนัตราย มีความร้ายกาจ ไม่น่าไวใ้จ  

ทั้งน้ี บทบาทการแสดงของเหล่าปิศาจประจ าตอนก็มีลกัษณะ ท่ีระราน ฉุนเฉียว ข้ีโกง 
และท าร้ายผูอ่ื้น เช่นกนั โดยเป็นบทบาทการแสดงท่ีส่ือความหมายถึง ความชัว่ร้าย คนไม่ดี คนท่ี 
ไม่ควรน ามาเป็นแบบอย่าง เช่น สถานีท่ี 16  บทบาทการแสดงของชวาสต์ท่ีหักหลัง หลอกใช ้
Hammer Shadow อย่างทารุณทั้งๆท่ีเป็นพวกเดียวกัน และตวั Hammer Shadow เองก็สนุกสนาน          
มีความสุขกับการท าลายความฝัน และสร้างความน่าสะพรึงกลัวแก่เด็กๆ และมีปรากฏอีกคร้ัง           
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ใน สถานีท่ี 36 ปิศาจประจ าตอนจะหลอกให้ลูกสมุนดีใจ ก่อนจะน าชีวิตของลูกสมุนมาเป็นพลงั
ความมืดใหแ้ก่ตนเอง เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่4.34 ภาพบทบาทการแสดงของตวัละครฝ่ายชาโดวขณะท่ีท าร้ายกนัเอง 
 

4.1.2.9 ลกัษณะของสัญญะทีป่รากฏ 
จากการศึกษาวิเคราะห์ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบว่าภาพรวมทั้งหมด       

ของเร่ืองมีการใชส้ัญญะในการส่ือความหมายแฝงดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่4.19  แสดงการส่ือความหมายแฝงในสัญญะจากภาพรวมทั้งหมดของเร่ือง  
 

สัญญะ ความหมายแฝง 

รถไฟ การเดินทาง โดยท่ีเป็นการร่วมกนัเดินทางไปดว้ยกนัเป็นหมู่คณะ 

สถานีต่างๆ  
(ในเร่ือง ใช้ค าว่า “สถานี” 
แทนการขานเรียกว่า  “ตอน”) 

ด่านของอุปสรรคท่ีตอ้งฟันฝ่า 

ชาโดวไลน ์
ความชัว่ร้าย, เสน้ทางสู่ความมืด ไดแ้ก่ 
เกเร อนัธพาล หกัหลงั เกร้ียวกราด ดุร้าย กล่าวคือ ตวัอยา่งท่ีไม่ดีทั้งหลาย 

เรนโบวไ์ลน ์
ความดีงาม ความสวา่ง เสน้ทางท่ีไปสู่ความสดใส ไดแ้ก่ 
การมองโลกในแง่ดี มีมิตรภาพ ความสามคัคี กล่าวคือ ตวัอยา่งท่ีดี 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 

สัญญะ ความหมายแฝง 

พลงัแห่งIMAGINATION 
ความสวา่งเจิดจา้ – ความดี                                                                                               
เป็นการรวมกนัของ จิตนาการ+ความฝัน+ความหวงั+ ค าอธิษฐาน 

ตวัละครทคคิวเจอร์ทั้ง 5 คน  
(เดก็น้อย – ท่ีต้องอยู่ในร่างกาย
ของตัวเองท่ีเป็นวยัผู้ใหญ่) 

ตวัแทนของตวัตนเด็กๆกลุ่มเป้าหมายท่ีเน้ือหาของเร่ืองตอ้งการส่ือสารดว้ย 

 
จากความหมายแฝงของสัญญะท่ีพบ เม่ือน าทั้งหมดมารวมเขา้ดว้ยกนั จะให้ความหมาย

ของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
ไดว้า่ เป็นการร่วมกนัเดินทางของเด็กๆไปสู่วยัผูใ้หญ่ ท่ีขบัเคล่ือนไปดว้ยความสามคัคีร่วมมือร่วม
ใจกันฝ่าฟันอุปสรรคท่ีต้องพบเจอในการเดินทางผ่านสถานีต่างๆ จากสถานีต้นทาง (ตอนท่ี1)            
ไปยงัจุดหมายคือสถานีปลายทาง (ตอนอวสาน) บนแนวทางและแนวคิดท่ีดีงาม รู้จกัใชจิ้นตนาการ
และความสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาและฝ่าฟันอุปสรรคท่ีตอ้งเจอระหวา่งทาง เพื่อท่ีจะไม่หลงทาง
และน าตวัเองไปสู่ไปสู่ความมืด ซ่ึงก็คือความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง 
 
4.2 วิเคราะห์บทบาทในการขัดเกลาทางสังคมในด้านต่างๆของภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด ขบวนการ            
ยอดมนุษย์ 5 สี   

ในการวิเคราะห์บทบาทการขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆของภาพยนตร์โทรทศัน์ชุด 
ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์จากส่วน
ต่างๆดงัน้ี 

1) เน้ือเร่ืองหลกั 
2) เน้ือเร่ืองรอง 
3) จากผลการวิเคราะห์การเล่าเร่ือง เช่น การขดัเกลาทางสังคมท่ีแฝงอยู่ในแก่นเร่ือง, 

การขดัเกลาทางสังคมท่ีแฝงอยู่ในภาวะวิกฤติของเร่ือง เป็นตน้ โดยบางส่วนจะเป็นการวิเคราะห์ 
จากผลการวเิคราะห์ท่ีปรากฏในหวัขอ้ 4.1 ท่ีแสดงไวก่้อนหนา้น้ี 

ทั้งน้ีการวเิคราะห์บทบาทการขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆของภาพยนตร์โทรทศัน์ชุด 
ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ จะเป็นการวิเคราะห์ตามแกน
หลกัของการขดัเกลาทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชนไทยทั้ง 12 ประการ ดงัน้ี 
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1) ความอ่อนนอ้ม เคารพผูอ้าวโุส      2) ความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ  
3) การเคารพกฎ กติกาของสังคม      4) ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง 
5) ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน      6) ความมีระเบียบ วินยั 
7) ความอดทน อดกลั้น       8) ความรับผิดชอบ  
9) ความขยนัหมัน่เพียร ความพยายาม    10) ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
11) การมีภาวะความเป็นผูน้ า      12) มีความคิดสร้างสรรค ์
ทั้ งน้ี ในการศึกษาวิเคราะห์ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์จ านวน 10 ตอน            

ในดา้นการขดัเกลาทางสังคมทั้ง 12 ประการดงักล่าว พบว่าเน้ือเร่ืองมีการสอดแทรกการขดัเกลา
ทางสังคมสอดส าหรับเด็กและเยาวชนไทย 8 ประการ ดงัน้ี 

1) ความอ่อนน้อม เคารพผู้อาวุโส 
จากการศึกษาพบว่า ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ในสถานีท่ี 26 – เปิดศึก         

ในโรงอาบน ้ า ตวัละครประจ าตอนคือคุณลุงเจา้ของโรงอาบน ้ า ท่ีอยูใ่นวยัท่ีเป็นผูอ้าวโุสของสังคม 
การพูดคุยและการช่วยเหลือเก้ือกูลของทคคิวเจอร์ทั้ง 6 คนท่ีมีต่อคุณลุงนั้น นอกจากจะเป็นการ
เสียสละช่วยเหลือผูอ่ื้นอยา่สุดก าลงัแลว้ กริยาท่าทางและการพูดท่ีทคคิวเจอร์ทั้ง 6 คนมีต่อคุณลุง
นั้น เป็นการพูดท่ีแสดงถึงความเคารพอ่อนน้อมต่อผูอ้าวุโส ดงัเช่นตอนท่ี คากุระ สอบถามคุณลุง
เจ้าของโรงอาบน ้ าว่าเกิดอะไรข้ึน ก็เป็นการสอบถามท่ีใช้น ้ าเสียง สีหน้า และแววตา ท่ีมีความ           
นอบน้อม และในขณะท่ีคุณลุงก าลงัเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนให้ฟัง คากุระก็ตั้งใจฟังดว้ยความเคารพ 
นอกจากน้ีค าพูดท่ีคากุระพูดกบัคุณลุง ก็จะเรียกคุณลุงวา่ “คุณลุง” ทุกคร้ัง และการสนทนากบัคุณ
ลุงนั้นก็จะลงท้ายด้วยค าว่า  คะ/ขา/ค่ะ ทุกคร้ัง และในตอนท้ายของเร่ือง เม่ือเหล่าทคคิวเจอร์
ช่วยเหลือคุณลุงไดส้ าเร็จ คากุระไดข้อร้องให้คุณลุงอนุญาตให้ตนเองไดอ้าบน ้ าในโรงอาบน ้ าท่ีเพิ่ง
ปกป้องไวไ้ด้ส าเร็จก่อนใคร ก็พูดด้วยความนอบน้อมและยงัมีการใช้ท่าทางในลกัษณะพนมมือ         
ซ่ึงเป็นวฒันธรรมอนัดีของทางญ่ีปุ่นและสอดคลอ้งกบัการไหวข้องไทยซ่ึงเม่ือเด็กไทยไดรั้บชมก็จะ
ไดรั้บการหล่อหลอมในการเคารพผูใ้หญ่โดยการยกมือไหวไ้ดอี้กเช่นกนั โดยสามารถอธิบายใน
ตารางท่ี 4.20 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.20 แสดงความอ่อนนอ้ม เคารพผูอ้าวโุสของคากุระ ในสถานีท่ี26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า 
 

ภาพ ประโยคค าพูด หมายเหตุ 

1. คากุระ สอบถามคุณลุงเจ้าของโรงอาบน ้ าว่าเกิด
อะไรข้ึน 

 

“ เกิดอะไรข้ึนเหรอคะ ถา้ไม่รังเกียจ 
ช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยนะคะ ” 

 

 

2. คากรุะตั้งใจฟังคุณลุงดว้ยความเคารพ 

 

- ไม่มีการสนทนาของคากรุะ - 

มีการตอบรับดว้ย
การพยกัหนา้รับ 
และขานรับดว้ย    
ค  าวา่ “ค่ะ” 

3. คากรุะขอร้องเจา้ของโรงอาบน ้ าหลงัจากคล่ีคลาย
ปัญหาไดส้ าเร็จ 

 

“ คุณลุงคะ 
ขอร้องอะไรอยา่งนึงไดม้ัย๊คะ 
ขอหนูอาบน ้ าก่อนใครเลย 

ไดรึ้เปล่าคะ ” 

 

 
นอกจากน้ี การแสดงความเคารพท่ีปรากฏในสถานีท่ี 26 น้ี นอกจากจะเห็นไดช้ดัจาก

การท่ีคากุระมีความเคารพนอบนอ้มต่อผูอ้าวุโส แต่ยงัปรากฏให้เห็นถึง การให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั
อีกดว้ย เน่ืองจากท่ีทคคิวเจอร์ทั้ง 6 ไดช่้วยเหลือคุณลุงไม่ให้โรงอาบน ้ าแบบดั้งเดิมถูกท าลายไปนั้น 
คุณ ลุงเจ้าของโรงอาบน ้ าเองก็ได้ขอบคุณทคคิวเจอร์ทั้ ง 6 ด้วยการโค้งค านับให้ เช่นกัน                    
ซ่ึงด้วยบริบทของเน้ือเร่ืองตอนน้ี จะไม่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการท่ีผูอ้าวุโสเคารพเด็ก              
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แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั เป็นการแสดงความขอบคุณท่ีไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากผูท่ี้เด็กกวา่อยา่งสุดก าลงัโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

 

 
 

ภาพที่  4.35 แสดงการให้เกียรติซ่ึงกันและกันระหว่างคุณลุงเจ้าของโรงอาบน ้ าและสมาชิก                  
ทคคิวเจอร์ 
 

อยา่งไรก็ตาม ยงัพบอีกวา่ การขดัเกลาทางสังคมในดา้นความอ่อนนอ้ม เคารพผูอ้าวุโส             
ท่ีปรากฏในสถานีท่ี  26  น้ี  ยงัมีการแสดงให้เห็นในด้านตรงข้ามด้วย คือ การไม่นอบน้อม                 
และไม่เคารพผูอ้าวุโส นั้นเป็นส่ิงไม่ดีและไม่น่ารัก เห็นได้จากกริยาท่ีเจา้หน้ีมาทวงค่าเช่าท่ีโรง
อาบน ้ า ถึงแม้จะเป็นการพูดท่ีลงท้ายด้วยค าว่า “ครับ” ก็ตาม แต่กลับเป็นกริยาท่ีไม่ สุภาพ                
ท่ีแสดงออกผ่านทางน ้ าเสียง สีหน้า และท่าทางท่ีแสดงออกมาในบทบาทการแสดง โดยเป็นค า
ประโยคค าพดูดงัน้ี 

“ ไม่ตอ้งตะโกนผมก็จะไปอยูแ่ลว้ล่ะครับ ขอแค่จ่ายเงินคืนมาเท่านั้นแหละครับ 
น่ีฟังนะครับ วนัครบรอบก าหนดในสัญญาน้ีก็คือวนัพรุ่งน้ี 
ถา้เกิดไม่คืนเงินท่ียมืไปใหท้นัตามก าหนดแลว้ล่ะก็... 

โรงอาบน ้าน่ีก็จะถูกทุบทิ้ง  
........ 

คนท่ีท าผดิตอ้งถูกลงโทษ 
คนท่ียมืเงินไปมนัก็ตอ้งคืน น่ีมนัคือกฎ  

กฎของธรรมชาติ หึหึหึหึ ” 
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 นอกจากน้ียงัมีการช้ีหน้าคุณลุงในขณะพูด หรือแมแ้ต่การใช้สายตาท่ีมองด้วยความ 
แข็งกร้าว เป็นตน้ โดยในตอนทา้ยนั้นจะเห็นว่านายหน้าคนน้ีก็คือปิศาจท่ีปลอมตวัมาเป็นมนุษย์
นัน่เอง ซ่ึงโดยบทบาทการแสดงของตวัละครฝ่ายปิศาจนั้น ก็คือตวัแทนของความไม่ดี ความชัว่ร้าย              
ท่ีไม่ควรเอาเยีย่งอยา่ง 

  

 
 

ภาพที่ 4.36 แสดงสีหน้า แววตา และกริยาท่าทางของนายหน้าในขณะพูดคุยกบัคุณลุงเจา้ของโรง
อาบน ้า 
 

2) ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ 
ด้วยแก่นเร่ืองหลักของขบวนการ 5 สี คือ กลุ่มคนท่ีมีหน้าท่ีปกป้องการคุกคาม                

ของความชัว่ และการพิทกัษส์ันติสุข โดยผา่นการแสดงใหเ้ห็นถึงการใชค้วามสามคัคีร่วมมือร่วมใจ
และความพยายามของกลุ่มเพื่อน ในการร่วมกันกันต่อสู้กับปิศาจผูรุ้กราน และการจะฝ่าฟัน
อุปสรรคท่ีใหญ่หลวงน้ีไปให้ได้ จะต้องใช้ความพยายามและความสามัคคีอย่างถึงท่ี สุด                 
การท่ีทคคิวเจอร์จะไปสู่ความส าเร็จหรือชัยชนะทุกคร้ังนั้ น จะเป็นการก้าวไปด้วยกันเสมอ                 
ทั้งน้ีการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในเน้ือเร่ืองจะควบคู่ไปกบัการแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ดว้ยเสมอ (ซ่ึงจะอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอ้ 4.2.6 ความขยนัหมัน่เพียร ความพยายาม ต่อไป) เห็นได้
จากเหตุการณ์  ท่ีเกิดข้ึนกับฝ่ายทคคิวเจอร์ในทุกๆตอน ท่ีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวั
ละครใดก็ตามแต่ แต่ในการฝ่าฟันอุปสรรคนั้น ทคคิวเจอร์ทั้ง 5 จะร่วมมือร่วมใจกนัฝ่าฟันอุปสรรค
ไปด้วยกนัเสมอ ไม่ว่าใครจะเจ็บหนักเท่าไหร่เพื่อนๆจะเป็นผูซ้ับพอร์ทให้ผ่านพน้สถานการณ์
วกิฤติไปได ้

ทั้งน้ี เห็นไดจ้ากจากผลการวิเคราะห์ในหัวขอ้ 4.1.2 รูปแบบการน าเสนอและเทคนิค          
การเล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขัดเกลาทางสังคมของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษทคคิวเจอร์            
ปรากฏว่า การขัด เกลาทางสั งคมในด้านความสามัค คี ร่วมมือร่วมใจ เป็น ส่ิงท่ี เน้ือเร่ือง                    
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ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และจะเห็นได้อย่างเด่นชัดในหลายๆส่วนท่ีแทรกอยู่ในเน้ือเร่ือง                 
ของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ดงัปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.21 แสดงความสามคัคีร่วมมือร่วมในท่ีปรากฏในผลการวเิคราะห์หวัขอ้ 4.1.2 

 

การวเิคราะห์ในหัวข้อ 4.1.2 

ความสามคัค ี
ร่วมมอื 
ร่วมใจ 
ทีป่รากฏ 

หมายเหตุ 

4.2.2.1 รูปแบบการน าเสนอ – – 

4.1.2.2 ลกัษณะของแก่นเร่ือง  
ความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ เป็นหน่ึงในส่ิงท่ี        
สอดแทรกไวใ้นแก่นหลกัของเร่ืองท่ีว่าด้วย
ความสวา่งหรือความดีงามของเร่ือง 

4.1.2.3 ลกัษณะของโครงเร่ือง  

ความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจจะถูกสอดแทรก
ไวใ้นส่วนของ การพัฒนาเหตุการณ์ ซ่ึงจะ
เป็นไปตามแบบฉบบัของภาพยนตร์โทรทศัน์ 
ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี  ท่ีแสดงถึง     
ความสามคัคีร่วมมือร่วมใจในการก าจดัปิศาจ
ในทุกๆตอน เช่น การร่วมกนัยิงบาซูกา้ และ
การร่วมมือร่วมใจกนัขบัหุ่นยนตย์กัษ ์เป็นตน้ 

4.1.2.4 ลกัษณะและบทบาทของตวัละคร  

ความสามัคคีกลมเกลียวกันของทคคิวเจอร์ 
เป็ นห น่ึ งใน ส่ิ ง ท่ี เห็ น ได้ชัด ว่า เป็ น การ
สอดแทรกความสามัค คี  ร่วมมือร่วมใจ            
เอาไวใ้นตวัละครหลกัฝ่ายดี 

4.1.2.5 ลกัษณะของบทสนทนา  

ด้วยเน้ือหาของบทสนทนาในภาวะวิกฤติ        
ท่ีปรากฏในสถานี ท่ี  26, สถานีท่ี  41 และ 
สถานีปลายทาง  จะเห็นไดว้า่มีการสอดแทรก
ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจไวใ้นประโยค            
ท่ีตวัละครพดูในช่วงเวลาดงักล่าว 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ในหัวข้อ 4.1.2 

ความสามคัค ี
ร่วมมอื 
ร่วมใจ 
ทีป่รากฏ 

หมายเหตุ 

4.1.2.6 ลกัษณะของความขดัแยง้  

การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยง้ใน
สถานีท่ี 36, สถานีท่ี41 และสถานีปลายทาง 
จะเห็นได้ว่ามีการสอดแทรกความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 

4.1.2.7 ลกัษณะของฉากและสถานท่ี - - 

4.1.2.8 ลกัษณะของการส่ือความหมาย 
ท่ีปรากฏ 

 

ปรากฏว่ามีการสอดแทรกความสามัค คี
ร่วมมือร่วมใจอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของ 
บทบาทการแสดงกบัการส่ือความหมาย เช่น 
การแปลงร่าง, การประกาศศักดา, การยิง
บาซูก้า และการร่วมกันขับ หุ่นยนต์ย ักษ ์          
เป็นตน้ 

4.1.2.9 ลกัษณะของสญัญะท่ีปรากฏ  

ความหมายแฝงของ “รถไฟ” ในสัญญะจาก
ภาพรวม  จะเห็นได้ว่าเป็นการสามมัค คี
ร่วมมือร่วมใจกันกัน เดินทางเพ่ือฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆเพ่ือไปสู่การเป็นผูใ้หญ่ท่ีจะ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กๆในสงัคมต่อไป 

 
นอกจากน้ีแลว้ การขดัเกลาทางสังคมในด้านความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจน้ีจะมีความ

เขม้ขน้ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดในตอนอวสาน สถานีปลายทาง ท่ีแสดงให้เห็นวา่ความสามคัคีร่วมมือร่วม
ใจและไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคของทุกคนท่ีร่วมใจกนัส่งเป็นพลงัใหก้บัทคคิวหมายเลข 1 และดว้ยพลงั
น้ีท าให้กลายเป็นพลงัแห่งสายรุ้งท่ีเปร่งประกายแวววาว สามารถจดัการกบัจกัรพรรด์ิแห่งความมืด
ให้กลับไปยงัความมืดของตัวเองในท่ีสุด ซ่ึงความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ และการไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคคือส่ิงท่ีขบวนการยอดมนุษย ์5 สีสอดแทรกไวใ้นเน้ือหาทุกตอน 
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ภาพที ่4.37 แสดงภาพจากตอน สถานีปลายทาง (ตอนอวสาน) ท่ีแสดงใหเ้ห็นพลงัแห่งความสามคัคี              
ของทคคิวเจอร์ทั้ง 6 คน ท่ีร่วมมือร่วมใจกนัไปจนน าไปสู่ชยัชนะไดส้ าเร็จ 

 
3) การเคารพกฎ กติกาของสังคม 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบวา่มีการสอดแทรก

การเคารพกฎ กติกาของสังคม โดยผ่านบทบาทการแสดงของตัวละครทั้ งสองฝ่ายท่ีเคารพ                  
และปฏิบัติตามกฏระเบียบมารยาทในการใช้รถไฟสาธารณะอย่างเคร่งครัด ซ่ึงเป็นหน่ึงใน                   
การขดัเกลาทางสังคมท่ีจะเห็นได้ชัดจากภาพยนตร์โทรทศัน์เร่ืองน้ี โดยในฉากแปลงร่างของ                
ทคคิวเจอร์และฉากการจอดเทียบของขบวนรถไฟเรนโบว์ไลน์นั้ นจะมีเสียงบรรยายข้ึนว่า                
“กรุณายืนรอหลังเส้นสีขาวด้วยครับ” และเม่ือเส้นสีขาวปรากฏข้ึน ตวัละครฝ่ายชาโดวซ่ึงแมจ้ะเป็น
ปิศาจร้าย ก็จะกุลีกุจอถอยหลงักลบัไปยนืรอหลงัเส้นสีขาวทุกคร้ัง แมว้า่จะเป็นสถานการณ์ท่ีเร่งรีบ
หรือคับขันก็ตาม เห็นได้ว่า แม้แตตัวละครฝ่ายร้ายแต่ก็ยงัมีบทบาทการแสดงท่ีท าให้เห็นถึง               
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การคารพกฏระเบียบการใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎกติกาทางสังคม              
อีกทางหน่ึงด้วย  เช่นเดียวกับการเข้าจอดเทียบของขบวนรถไฟฝ่ายชาโดว จะมี เส้นสีด า                      
ปรากฏข้ึนบนพื้น พร้อมเสียงบรรยาย “กรุณารอหลังเส้นสีด าด้วยครับ” ตวัละครทุกตวัในฉาก            
ไม่วา่จะเป็นฝ่ายทคคิวเจอร์หรือปิศาจฝ่ายชาโดวก็ตาม จะไม่ยืนหรือเดินล ้าเส้น หรือถา้ตวัละครใด
อยูล่  ้าแนวเส้นก็จะรีบกลบัมารอหลงัเส้นทุกคร้ัง  

 

 
 

ภาพที่ 4.38 แสดงการยืนรอหลงัเส้นสีขาวและเส้นสีด า ท่ีเป็นเขตอนัตรายจากการจอดเทียบขบวน
รถไฟของทั้งสองฝ่าย 

 
เห็นได้ชัดว่าบทบาทการแสดงของตวัละครทั้งสองฝ่ายจะแสดงถึงการเคารพกฎและ

กติกาของสังคมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเสมอ โดยจะเห็นการขดัเกลาทางสังคมดงักล่าวผ่านบทบาท            
การแสดงดงักล่าว 

4) ความเสียสละ เอือ้เฟ้ือ แบ่งปัน 
ในความหมายของการเสียสละ นั้นหมายถึง การยอมสละบางอย่างเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น

หรือเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยรวม เป็นการยอมสละเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น และจากการศึกษา
วิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครหลักฝ่ายดี หรือตัวละครฝ่ายทคคิวเจอร์นั้ น หากพิจารณา                      
ในเน้ือเร่ืองหลกั จะพบวา่ฝ่ายทคคิวเจอร์นั้น ท าหน้าท่ีพิทกัษแ์ละปกป้องความฝันและจินตนาการ
ของผู ้คนรวมทั้ งความสงบ ท่ี ถูก รุกรานจาก ฝ่ายร้าย คือฝ่ ายชาโดว ซ่ึ ง เป็นการเสี ยสละ                             
เพื่อปกป้องผูอ่ื้น ถึงแมต้วัเองจะตอ้งประสบกบัความยากล าบากอยา่งสุดก าลงัก็ตาม 

ในส่วนของเน้ือเร่ืองแต่ละตอนนั้น จะมีเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเสียสละ            
ของตัวละครต่างๆ ดังเช่นในสถานีท่ี 31 ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเสียสละตวัเองเพื่อปกป้องผูอ่ื้น            
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ของไลท์คุง โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีจกัรพรรรด์ิแห่งความมืดได้ปล่อยพลังแห่งความมืดลูกใหญ่               
เพื่อสงบศึกการต่อสู้จากการขดัแยง้กนัเองของบรรดาขุนพลปิศาจท่ีก าลงัชุลมุนอยู่นั้น มีเด็กน้อย           
ท่ีอยู่ในบริเวณนั้ นก าลังจะถูกลูกหลง ไลท์คุงได้เสียสละโดยการเข้าบังพลังดังกล่าวนั้ นไว ้                 
ท าให้ตัวไลท์คุงเองต้องถูกพลังลูกนั้ นเข้าอย่างจังจนต้องหลุดจากการแปลงร่างในทันที                   
หรือดงัในสถานีท่ี 36 ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเสียสละของอากิระ ท่ีออกไปคน้หาเมืองซูบารุกาฮามะ
ของทคคิวเจอร์ทั้ ง 5 อย่างเด็ดเด่ียวเพียงล าพัง ซ่ึงเม่ือทคคิวเจอร์ทั้ ง 5 ได้รู้ถึงความเสียสละ                   
ของอากิระก็รู้สึกซาบซ้ึงใจเป็นอย่างมาก จึงหาหนทางอ่ืนๆในการตามหาเมืองของตนเองในทนัที
เพื่อซับพอร์ทอากิระอีกทางหน่ึง ซ่ึงนอกจากจะเห็นความเสียสละของอากิระแล้ว ยงัได้เห็นถึง          
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอีกดว้ย 

 

 
 

ภาพที ่4.39 แสดงการเสียสละของไลทคุ์งในการใชต้วัเองปกป้องเด็กจากพลงัความมืด 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.40 แสดงการเสียสละของอากิระท่ีออกตามหาเมืองซูบารุกาฮามะของทคคิวเจอร์ทั้ง 5  
อยา่งเด็ดเด่ียว 

 
ทั้งน้ีนอกจากความเสียสละดงัท่ีกล่าวไปแลว้ ยงัพบการแสดงความเสียสละท่ีปรากฏ     

อยูใ่นตอนอ่ืนๆอีก ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.22 แสดงการเสียสละท่ีปรากฏในตอนต่างๆ 
 

รายช่ือตอน เนือ้เร่ืองหลกั 
เนือ้เร่ืองรอง 

การเสียสละ หมายเหตุ 
สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 

การเสียสละ
ของทคคิวเจอร์
เพื่อพิทกัษแ์ละ
ปกป้องความฝัน
และจินตนาการ 

ของผูค้น          
จากการรุกราน
ของฝ่ายชาโดว 

(ไม่ปรากฏ) (ไม่ปรากฏ) 
สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ (ไม่ปรากฏ) (ไม่ปรากฏ) 
สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด (ไม่ปรากฏ) (ไม่ปรากฏ) 

สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั  

- ค ว าม เสี ยส ล ะ ข อ ง           
อ าโอยจัง ท่ี ยอมสละ
ความ สุ ขต ามป ระส า
วัย รุ่น เพ่ื อ ดู แลท าเค รุ
นอ้งชาย 

สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี (ไม่ปรากฏ) (ไม่ปรากฏ) 

สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า  

- ก า ร เ สี ย ส ล ะ เพื่ อ
ช่วยเหลือคุณลุงเจ้าของ
โรงอาบน ้ าโดยการทุ่มเท
แรงใจแรงกายของทคคิว
เจอร์ทั้ ง6 คนท่ีจะไม่ให้
โรงอาบน ้ าถูกยดึ 

สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล  
- ก า ร เ สี ย ส ล ะ เพื่ อ
ปกป้องเด็กของไลทคุ์ง 

สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็  
-ก า ร เ สี ย ส ล ะ เพื่ อ
ช่วยเหลือทคคิวเจอร์ทั้ ง 
5 ตามตาเมืองบา้นเกิด 

สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์  

ก า ร เ สี ย ส ล ะ อ ย่ า ง
สุดก าลงั เพ่ือช่วยเหลือก
ริต้ า ให้ ห ลุ ด จ าก ก าร
ครองง าของจักรพรรด์ิ
แห่งความมืด โดยเป็น
การเสียสละของมาดาม
นัวร์และชวาสต์ท่ีแลก
ดว้ยชีวติ 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน เนือ้เร่ืองหลกั 
เนือ้เร่ืองรอง 

การเสียสละ หมายเหตุ 

สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว 

การเสียสละ
ของทคคิวเจอร์
เพื่อพิทกัษแ์ละ
ปกป้องความฝัน
และจินตนาการ 

ของผูค้น          
จากการรุกราน
ของฝ่ายชาโดว 

 

ก า ร เ สี ย ส ล ะ เ พื่ อ
ช่วยเหลือเพ่ือนๆของลท์
คุงท่ียอมติดอยู่ในความ
มืดเพียงล าพังเพื่อแลก
กับการท่ี เพ่ือนๆจะได้
ก ลั บ บ้ าน ไป พ บ กั บ
ครอบครัว 

 
นอกจากการแสดงใหเ้ห็นถึงความเสียสละท่ีเห็นไดช้ดัจากหลายๆตอนดงัท่ีกล่าวไปแลว้

นั้น ยงัพบอีกว่า ในสถานท่ี 11 ยงัมีการสอดแทรกการแบ่งปันให้เห็นเช่นกนั ถึงแมจ้ะไม่ใช่ฉากท่ี
ส าคญั แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการแบ่งปันเล็กๆน้อยจากการหยิบยื่นมิตรภาพท่ีดีของไลท์คุง 
โดยเป็นการแบ่งปันของกินให้แก่เพื่อนใหม่ท่ีเพิ่งรู้จกักนั (เป็นการพบกนัคร้ังแรกของไลท์คุงกบั
จกัรพรรด์ิแห่งความมืด โดยท่ีไลท์คุงยงัไม่รู้ถึงตวัตนท่ีแทจ้ริงของเพื่อนใหม่คนน้ี) โดยในเร่ือง
บุคคลิกของไลทคุ์งจะเป็นคนท่ีโปรดปรานการกินเป็นอยา่งมาก ในทุกตอนจะแสดงให้เห็นวา่ไลท์
คุงกินเก่ง กินจุ และกินทุกคร้ังท่ีมีโอกาส การแบ่งปันของไลทคุ์งใน สถานีท่ี 11 ดงักล่าวน้ี จึงแสดง
ใหเ้ห็นถึงการแบ่งปันท่ีจะเป็นหน่ึงในการขดัเกลาทางสังคมท่ีสามารถสร้างมิตรภาพไดดี้อีกดว้ย 

 

 
 

ภาพที ่4.41 แสดงการแบ่งปันของไลทคุ์ง 
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5) ความมีระเบียบวนัิย 
จากการศึกษาพบว่า การขดัเกลาทางสังคมในด้านความมีระเบียบวินัยท่ีปรากฏใน

ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษทคคิวเจอร์นั้น เห็นได้ชัดจากการต่อแถวอย่างเป็นระเบียบของทคคิว
เจอร์ทั้ง 5 โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินยัในการร่วมกนัท างาน ซ่ึงไม่ว่าจะอยูใ่น
สถานการณ์คบัขนัหรือเร่งด่วนเพียงใด ทุกคนก็จะยงัอยู่ในระเบียบวินัยทุกคร้ัง ซ่ึงจะเป็นการต่อ
แถวเพื่อแสกนตั๋ว (Ticket pass) ในการข้ึนขบวนรถไฟเรนโบว์ไลน์ โดยท่ีไม่ เพียงแต่จะเป็น                 
การต่อแถวอยา่งเป็นระเบียบเท่านั้น แต่จะเป็นการต่อแถวแบบเรียงล าดบัหมายเลขประจ าตวั 1 – 5 
ทุกคร้ังท่ีตอ้งข้ึนขบวนรถไฟ และถึงแมจ้ะอยู่ในสถานการณ์คบัขนัเพียงไร การข้ึนขบวนรถไฟ           
ก็จะเป็นการต่อแถวเรียงล าดบัเช่นน้ีทุกคร้ัง โดยฉากดงักล่าวเป็นฉากหลกัหน่ึงในฉากหลกัของเร่ือง
ท่ีจะได้เห็นเกือบทุกตอนท่ีออกอากาศ และนอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า หน่ึงในขั้นตอนของการ             
ประกาศศกัดาของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์นั้น จะแสดงการต่อแถวอยา่งเป็นระเบียบ
ตามหมายเลขประจ าตัวของแต่ละคนด้วยท่าทางแข็งขันพร้อมเข้าต่อสู้กับฝ่ายร้าย ซ่ึงเป็น                   
อีกหน่ึงในฉากหลักท่ีเรียกความสนใจของเด็กๆกลุ่มเป้าหมายได้ดีเพราะเป็นฉากท่ีอยู่ในช่วง                
ของการแปลงร่าง ท่ีสร้างความต่ืนเต้นต่อเด็กๆในการซึมซับการขัดเกลาทางสังคมในด้าน                   
ความมีระเบียบวนิยัอีกดว้ย 

 

 
 

ภาพที่ 4.42 แสดงการต่อแถวแบบเรียงล าดับอย่างมีระเบียบวินัยในการประกาศศกัดา และการ            
ข้ึนขบวนรถไฟเรนโบวใ์ลน์ของทคคิวเจอร์ทั้ง 5 แบบเรียงล าดบั 
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6) ความขยนัหมั่นเพยีร ความพยายาม 
ในการศึกษาขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบว่าการขัดเกลาทางสังคม              

ด้านความขยนัหมัน่เพียร ความพยายาม ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองนั้น จะเห็นได้ชัดในลักษณะของ            
ความเพียรพยายามของฝ่ายทคคิวเจอร์ และยงัเป็นหน่ึงในความส าคญัและเป็นหัวใจหลกัของเร่ือง
เช่นเดียวกับความสามคัคี จากการศึกษาพบว่าความพยายามท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองส่วนมากนั้ น                
จะเป็นความพยายามท่ีควบคู่ไปกบัความสามคัคี และเป็นการยากท่ีจะแยกทั้งสองส่ิงน้ีออกจากกนั 
ดังเห็นได้จากความพยายามเน้ือหาหลักของเร่ืองท่ีทคคิวเจอร์ทั้ ง 5 ท่ีต้องใช้ความพยายาม                          
และความสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนัในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในการตามหาส่ิงส าคญัท่ีสุดในชีวิต
ท่ีสูญหายไปให้เจอ ได้แก่ ความทรงจ า ครอบครัว และเมืองบ้านเกิด โดยท่ีในความเป็นจริง                 
ทคคิวเจอร์ทั้ ง 5 น้ีเป็นเพียงเด็กน้อยวยัประถมศึกษาเท่านั้ น การต้องเผชิญอุปสรรค เผชิญกับ               
พลังแห่งความมืด และการพิทักษ์ปกป้องจากการคุกคามของปิศาจในแต่ละคร้ังนั้ น ต้องใช ้                     
ความร่วมมือร่วมใจความสามคัคีและอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัก็คือความพยายามของทุกๆคนอยา่งสูงมาก 
ดงัเห็นได้ในเน้ือเร่ืองหลกั นอกจากน้ีแล้วเน้ือเร่ืองสถานีต่างๆ ยงัแสดงให้เห็นถึงความพยายาม            
ของตวัละครในการฝ่าฟันอุปสรรคท่ีตอ้งพบเจออีกดว้ย ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.23 แสดงความพยามของตวัละครท่ีปรากฏในสถานีต่างๆ 
 

รายช่ือตอน 
ความพยายาม 
ในเนือ้เร่ืองหลกั 

ความพยายาม 
ในแต่ละตอน 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ 
ความพยายามในการ
ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
เพื่อตามหาส่ิงท่ีส าคญั

ท่ีสุดของชีวติ 
ท่ีสูญหายไป 

ไดแ้ก่  การออก
เสาะหาเบาะแสต่างๆ, 
การตอ้งเผชิญกบัพลงั
แห่งความมืด, การ
พิทกัษป์กป้องผูค้น
จากการคุกคามของ
ปิศาจ และการปราบ
ปิศาจลงใหไ้ดเ้ป็นตน้ 

ความพยายามของไลทคุ์ง 
ในการก าจดัปิศาจลงใหไ้ด ้

สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ 

ความพยายามของโทคทัจิในการ
ปกป้องผูอ่ื้น 

และความพยายามท าหนา้ท่ีของ
ตนเองใหดี้ท่ีสุด 

สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 
(ความพยายาม 

ตามท่ีปรากฏในเนือ้เร่ืองหลกั) 

สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 
ความพยายามทุกวถีิทางของ               
อาโอยจงัในการช่วยนอ้งชาย             

ใหพ้น้จากอนัตราย 

สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี 
(ความพยายาม 

ตามท่ีปรากฏในเนือ้เร่ืองหลกั) 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน 
ความพยายาม 
ในเนือ้เร่ืองหลกั 

ความพยายาม 
ในแต่ละตอน 

สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า 
ความพยายามในการ
ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
เพ่ือตามหาส่ิงท่ีส าคญั

ท่ีสุดของชีวติ 
ท่ีสูญหายไป 

ไดแ้ก่  การออก
เสาะหาเบาะแสต่างๆ, 
การตอ้งเผชิญกบัพลงั

แห่งความมืด,            
การพิทกัษป์กป้อง
ผูค้นจากการคุกคาม
ของปิศาจ และการ
ปราบปิศาจลงใหไ้ด้

เป็นตน้ 

ความพยายามของทคคิวเจอร์ทั้ง 6
ในการช่วยใหโ้รงอาบน ้ าของคุณ

ลุงรอดพน้จากการโดนยดึ 

สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล 
(ความพยายาม 

ตามท่ีปรากฏในเนือ้เร่ืองหลกั) 

สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ 
ความพยายามของฮิคาริในการ
ปกป้องความฝันของซากรุะ 

สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์
ความพยายามของทคคิวเจอร์             
ทั้ง 6 ในการเขา้สูก้บักองทพั            
หุ่นยนตย์กัษฝ่์ายชาโดว 

สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว 

ความพยายามอยา่งสุดก ากลงัของ
ทุกคนท่ีจะก าจดัพลงัแห่งความมืด

ของจกัรพรรด์ิแห่งความมืด  

 
อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ จะมีความพยายามเป็นหน่ึง

ในหัวใจหลกัของเร่ืองก็ตาม แต่จากการศึกษาทั้ง 10 ตอนท่ีเลือกมาท าศึกษาไม่ปรากฏถึงความ
ขยนัหมัน่เพียรท่ีสามารถเห็นไดช้ดัในตอนใดเลย 

7) การมีภาวะความเป็นผู้น า 
จากการศึกษาขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบว่าใน สถานีท่ี 6  เป็นตอนท่ี

เห็นถึงการขดัเกลาทางสังคมด้านการมีภาวะความเป็นผูน้ าได้ชดัเจนท่ีสุด โดยเน้ือเร่ืองส่วนหน่ึง            
ว่าด้วยการจบัพลดัจบัผลูของโทคทัจิท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มของทคคิวเจอร์แบบงงๆ 
ถึงแมโ้ทคทัจิจะตั้งใจและพยายามอยา่งเต็มท่ีในต าแหน่งหวัหนา้น้ีเพียงใดก็ตาม แต่ดว้ยสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนไดแ้สดงให้เห็นว่าโทคทัจิไม่ถนัดในการเป็นผูน้ าท่ีตอ้งปกป้องผูอ่ื้น แต่มีความสามารถ          
ในการเป็นผูน้ าดา้นการสนบัสนุนมากกวา่ ซ่ึงตรงขา้มกบัท่ีไลทคุ์งมีความเป็นผูน้ าดา้นการปกป้อง
ผูอ่ื้นแต่ไม่ถนดัเร่ืองการสนบัสนุนเท่าโทคทัจิ นอกจากน้ียงัมีการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับผูอ่ื้น
ในการเป็นผูน้ าของโทคทัจิท่ียอมรับในตวัของไลทคุ์งในภาวะความเป็นผูน้ าท่ีเหมาะสมกวา่ตนเอง 
และปรากฏอย่างชดัเจนในบทสนทนาของไลทคุ์งท่ีแสดงให้เห็นถึงแง่มุมของภาวะความเป็นผูน้ า            
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ท่ีทุกคนมีอยู่ในตวั ซ่ึงแต่ละคนจะสามารถเป็นผูน้ าไดเ้ม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานณ์การท่ีตนเองถนัด  
ซ่ึงนอกจากจะส่ือให้ผูช้มเห็นถึงภาวะความเป็นผูน้ าในตวัเองแลว้ ยงัเป็นแง่คิดให้ตระหนกัถึงขีด
ความสามารถของตนเอง และการยอมรับในความสามารถของตนผูอ่ื้น ท่ีสามารถกา้วเขา้มาเป็นผูน้ า
ท่ีเหมาะสมในสถานณ์การณ์ท่ีผูน้ั้นถนัดอีกด้วย โดยบทสนทนาของไลท์คุงกับโทคทัจิท่ีท าให้
ตระหนักถึงภาวะความเป็นผูน้ า, ขีดความสามารถของตนเอง, และการยอมรับความเป็นผูน้ า               
ของผูอ่ื้น มีดงัน้ี 

ไลทคุ์ง : โทคทัจิ เม่ือก๊ีนาย NICE SUPPORT จริงๆ..เราเลยรอดกนัมาได ้
โทคทัจิ : พอไดเ้ห็นหนา้ไลทคุ์งชั้นเลยรู้วา่ ขา้งหนา้นั้นมีส่ิงท่ีพวกเราตามหา 

อยูต่รงนั้นจริงๆ  
ไลทคุ์ง : เก่งจริงๆนะนาย 
โทคทัจิ : ชั้นรู้ตวัดีวา่ชั้นเหมาะกบัจะรับบท “ซบัพอร์ท” แบบน้ีมากกวา่ 

เป็นหวัหนา้อะไรนัน่น่ะ ไม่ใช่แนวซะแลว้ 
ไลทคุ์ง : ก็บอกแลว้ไง วา่เร่ืองนั้นน่ะพอเหอะ ถา้มีหวัหนา้เงาอยู ่

ก็คงมีหวัหนา้ซบัพอร์ทอยูด่ว้ยแหละเน๊อะ 
แต่ละช่วงเวลาก็มีคนเหมาะสมกบัการเป็นหวัหนา้ตอนนั้น  
เป็นหวัหนา้นัน่ล่ะดีแลว้  

โทคทัจิ : เวลาท่ีเหมาะสมเหรอ ? 
ไลทคุ์ง : พวกเราทุกคนเป็นหวัหนา้ยงัไงล่ะ 
มิโอะ : (ติดต่อมาทางวทิยส่ืุอสาร) ไลทคุ์ง, โทคทัจิ 

รีบมากนัไดแ้ลว้ ชวาสตต์ามมาจะทนัแลว้นะ  
ไลทคุ์ง : เขา้ใจแลว้ววววว..รับไปเด๋ียวน้ีแหละ 

(หนัไปพดูกบัโทคทัจิ) น่ีไงหวัหนา้ข้ีบ่น 
โทคทัจิ : ฮ่าๆๆๆๆ เด๋ียวก็โดนโกรธหรอก 
ไลทคุ์ง : ก็อยา่ไปบอกเคา้เซ่..ไปกนัเถอะ 
โทคทัจิ : อ้ืม 

 8) มีความคิดสร้างสรรค์ 
จากการศึกษาพบว่า ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษทคคิวเจอร์มีการปลูกฝังการขดัเกลา       

ทางสังคมในด้านความคิดสร้างสรรค์ไวใ้นเน้ือหาของเร่ืองอย่างชัดเจน ด้วยส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของ 
เน้ือเร่ืองจะว่าด้วยพลังแห่ง IMAGINATION หรือในบทสนทนาบางคร้ังจะเรียกว่า “พลังแห่ง
จินตนาการ” ซ่ึงจะเป็นพลงัท่ีกลา้แกร่งและไร้ขีดจ ากดั สามารถท าส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้ห้เป็นไปได้
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ในทางสร้างสรรค์ โดยจากการวิเคราะห์เน้ือเร่ืองทั้ง 10 ตอน พบว่า พลงัแห่งจินตนาการน้ี หมาย
รวมไปถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย  เห็นได้จากเน้ือเร่ืองในตอนต่างๆได้แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค ์เห็นผ่านแรงขบัของตวัละครฝ่ายดีท่ีมีความคิดสร้างสรรค์อนั
เต็มเป่ียม มีจินตนาการในการแก้ปัญหาใหญ่ๆท่ีต้องประสบพบเจอได้เสมอ, การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ฝ่าฟันอุปสรรค์ไปสู่ชัยชนะ หรือแม้แต่กระทั่งการท่ีตัวละครทั้ ง 5 คนเป็นเด็กท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคอ์นัเตม็เป่ียม จึงไดรั้บเลือกใหเ้ป็นขบวนการทคคิวเจอร์ เป็นตน้   

ดงัเช่นท่ีปรากฏในสถานีท่ี 6 การใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องฮิคาริท่ีใชเ้ชือกเคนดามะผกู
ตน้ไมเ้อาไว ้เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ให้ทราบวา่ไดเ้ดินผ่านเส้นทางน้ีมาแลว้ หรือในสถานีท่ี 16 ในการ
ต่อสู้กบัปิศาจร่างยกัษ์ โดยท่ีหุ่นยนต์ยกัษ์ของทคคิวเจอร์ไม่สามารถหาจงัหวะโจมตีตอบโตไ้ดเ้ลย 
แต่สุดทา้ยก็ใช้จินตนาการหรือความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาได ้โดยแกลง้ว่าก าลงัถูกโจมตี
แลว้แยกการประกอบร่างหุ่นยนต์ยกัษ์ให้กลายเป็นขบวนรถไฟท่ีกระจายออกจากกนั เหมือนกบั
หุ่นยนต์ท่ีแตกออก เม่ือสบโอกาสจึงรวมร่างกลับเป็นหุ่นยนต์ยกัษ์อีกคร้ังแล้วโจมตีกลับทนัที            
โดยท่ีปิศาจไม่ทนัไดต้ั้งตวั เป็นตน้  

นอกจากน้ีในสถานีตน้ทางและสถานีปลายทาง (ตอนแรกและตอนอวสาน) พลงัแห่ง
IMAGINATION หรือพลงัแห่งจินตนาการน้ีถูกแสดงให้เห็นไดถึ้งการมีความคิดสร้างสรรคข์องตวั
ละครในฉากท่ีส าคญัท่ีสุดซ่ึงเป็นจุดก าเนิดของเร่ือง โดยในสถานีตน้ทาง จะเปิดเร่ืองด้วยฉากท่ี
แสดงให้เห็นถึงจินตนาการท่ีสร้างสรรค์จากการเล่นของเด็กๆในสถานท่ีต่างๆ เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กท่ีก าลงัเล่นปรุงอาหารแล้วจินตนาการว่าตนเองเป็นเซฟในภตัตาคารหรู หรือ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กท่ีก าลงัเล่นฟุตบอลแล้วจินตนาการว่าตนเองเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ       
เป็นตน้ 
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ภาพที ่4.43 แสดงความคิดสร้างสรรคจ์ากจินตนาการในการเล่นของเด็กๆ 
 

และอีกฉากท่ีมีความส าคญักบัเน้ือเร่ืองมาก เป็นฉากท่ีเด็กๆทคคิวเจอร์ทั้ง 5 คนก าลงั           
เล่นกนัใตต้น้ไมใ้หญ่ โดยมีไลทคุ์งเป็นผูก้  าหนดเขตอวกาศข้ึนบนตน้ไม ้ซ่ึงฉากน้ีจะเป็นฉากท่ีถูก
น ามาเป็นฉากยอ้นอดีต (Flash Back)ในตอนอ่ืนๆอีกหลายคร้ังเพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงจินตนาการท่ีเป่ียมไป
ดว้ยความคิดสร้างสรรคข์องไลทคุ์งและเพื่อนๆ โดยเห็นไดจ้ากมีบทสนทนาในฉากน้ี ดงัน้ี 

ไลทคุ์ง 
: 

ฟังนะพวกนาย ตั้งแต่วนัน้ีไปตน้ไมน่ี้..คือฐานลบัของพวกเรานะ 
ถา้ไม่มีตัว๋น่ี ก็หา้มข้ึนไปนะ 
ฐานลบัน่ี สูงร้อยลา้นกิโลเมตร ปลายทางของมนัก็คืออวกาศ 
ระวงัดว้ยละกนันะ 

มิโอะ : ปีนข้ึนไปขนาดนั้นมนัอนัตรายนะ  
ฮิคาริ : ยอดของมนัน่ะไม่ใช่อวกาศซกัหน่อย 
โทคทัจิ 

: 
อวกาศน่ะไมไดห่้างไกลขนาดนั้นหรอกนะ 
วา่แต่วา่..นายเอาตรงไหนมาเป็นอวกาศ 

ไลทคุ์ง 
: 

ตรงไหนท่ีชั้นก าหนดนัน่ล่ะคือ 
อวกาศล่ะ  
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ภาพที ่4.44 ภาพฉากการก าหนดเขตอวกาศของไลทคุ์ง 
 

 นอกจากน้ี ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการท่ีสอดแทรกไวใ้นเน้ือเร่ืองหลกัและ      
ท่ีปรากฏในแต่ละตอนท่ีทคคิวเจอร์แสดงให้เห็นถึงการแกปั้ญหาและอุปสรรค สามารถอธิบายได้
ดงัในตารางต่อไปน้ี (เน่ืองจากเนือ้หามีมาก เพ่ือความต่อเน่ืองของเนือ้หาจึงขอแสดงตารางในหน้า
ถดัไป) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหาและอุปสรรคของ
ฝ่ายทคคิวเจอร์ 

 

รายช่ือตอน 
ความคดิสร้างสรรค์ 

ในเนือ้หาหลกั 
ความคดิสร้างสรรค์ 

ในแต่ละตอน 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ พลงัแห่ง 
IMAGINATION 
หรือพลงัแห่ง
จินตนาการ 

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความคิดสร้างสรรค์

ของตวัละคร 
รวมทั้งเป็นแรงขบั
ของตวัละครฝ่ายทค

คิวเจอร์ดว้ย 
 

โดย พลงัแห่ง 
IMAGINATION น้ี 

เป็นส่วนหลกั 
ของเร่ือง 
เห็นไดจ้าก 
เป็นพลงั 

ท่ีสร้างแสงสวา่ง
ใหก้บัโลกใบน้ี 
และยงัเป็น 

พลงัท่ีท าใหเ้ดก็ๆ 
ทั้ง 5 ถูกเลือก 

ใหเ้ป็น 
ทคคิวเจอร์อีกดว้ย 

1 . ค ว าม คิ ด ส ร้ า งส ร ร ค์ ข อ ง เด็ ก ๆ                
ในฉากเปิดเร่ือง 
2. การก าหนดเขตอวกาศของไลทคุ์ง 
3. ความคิดสร้างสรรคข์องทคคิวเจอร์โดย
ใช้การ เป ล่ียนขบวน (สลับ สี )ในฉาก              
การต่อสู้ 

สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ 
1.ความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ร ถ ไ ฟ ซั บ พ อ ร์ ท                   
ท่ีเพ่ิงตามหาพบ 

สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด 

1.ใช้จินตนาการพลิกแพลงการต่อสู้ โดย
ใช้หุ่นยนต์ยกัษ์สองตัวแล้วถอยฉากออก
ดา้นขา้งเพื่อให้ปิศาจแลว้โจมตีขนาบขา้ง
ไปพร้อมกนั 

สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 

1. ความคิดส ร้างสรรค์ของอาโอยจัง                            
ท่ี ใช้ จิน ตน าก ารขอ งตน เอ ง ร่วมกับ          
จินตาการของน้องชายเพ่ือสร้างพลงัแห่ง
จิตนาการไดส้ าเร็จ 
2. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแกล้งว่า
ถูกโจมตีให้ขบวนรถไฟกระจายออกจาก
กัน แล้วจึงรวมร่างรถไฟแล้วโจมตีกลับ
ทนัทีโดยท่ีปิศาจไม่ทนัตั้งตวั 

สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี 

1 . ใช้ ค ว าม คิ ดส ร้ างส รรค์  โด ย ก าร           
วาดรูปใบหน้าของสมาชิกแต่ละคนแล้ว
น ามาสวมหวัตามเจา้ของท่ีแทจ้ริง 
2 . ไ ล ท คุ ง ใ ช้ ค ว าม คิ ด ส ร้ า งส ร ร ค์             
จากการสังเกตคุณสมบติัของขวดน ้าอดัลม 
(ของญ่ีปุ่น) ท่ีมีการใส่ลูกแกว้ไวไ้ม่ใหฟ้อง
ผุดออกจึงใช้หลักการเดียวกันน้ีในการ
โจมตีปิศาจ 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน 
ความคดิสร้างสรรค์ 

ในเนือ้หาหลกั 
ความคดิสร้างสรรค์ 

ในแต่ละตอน 

สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า พลงัแห่ง 
IMAGINATION 
หรือพลงัแห่ง
จินตนาการ 

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความคิดสร้างสรรค์

ของตวัละคร 
รวมทั้งเป็นแรงขบั
ของตวัละครฝ่ายทค

คิวเจอร์ดว้ย 
 

โดย พลงัแห่ง 
IMAGINATION น้ี 

เป็นส่วนหลกั 
ของเร่ือง 
เห็นไดจ้าก 
เป็นพลงั 

ท่ีสร้างแสงสวา่ง
ใหก้บัโลกใบน้ี 
และยงัเป็น 

พลงัท่ีท าใหเ้ดก็ๆ 
ทั้ง 5 ถูกเลือก 

ใหเ้ป็นทคคิวเจอร์ 
อีกดว้ย 

1 . ก าร ใช้ ค ว าม คิ ด ส ร้ า งส ร รค์ ข อ ง              
ค า กุ ร ะ ใ น ก า ร คิ ด ห า วิ ธี โ ป ร โ ม ท                  
โรงอาบน ้าใหก้บัคุณลุง 
2 .การใช้ความ คิดส ร้างสรรค์ในการ          
พ่ น ไฟ ส ลับ กับ ฉี ดน ้ า เย็น  ท่ี ได้ จ าก             
การสังเกตุ ความร้อนความเยน็จากการใช้
โรงอาบน ้า 

สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล 

1.ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหลอกล่อ
ปิศาจ  ดว้ยตุ๊กตาแมวน้อยโดยทคคิวเจอร์
หลบอยู่ใต้โต๊ะ รอเวลาท่ีปิศาจยกโต๊ะให้
ลอยข้ึน จึงรวมพลงักนัโจมตี 
2. ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์รวมร่างหุ่นยนต์
ยกัษใ์ห้เป็นรูปแบบท่ีมีน ้ าหนกัมาก เม่ือนั่ง
ลงบนปิศาจเก้าอ้ี ความหนักคือการโจมตี 
โดยท่ีปิศาจไม่สามารถต้านทานน ้ าหนัก
มหาศาลน้ีได ้

สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ 

1. การใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องฮิคาริใน
การพลิกแพลงวิธีการหาเบาะแสบ้านเกิด
จากคนนอกเมือง 
2. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการต่อสู้กิบ
ปิศาจท่ีกลายร่างใหญ่โตกว่าเดิม โดยการ
รวมร่างหุ่นยนตใ์หมี้ขนาด  ใหญ่กวา่เดิม 

สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์

(เนือ้เร่ืองเน้นความดราม่า และการคลาย
ปมปัญหาใหญ่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ จึง
ปรากฏไม่ชัดเจนแต่ยงัปรากฏถึงการให้
ความส าคัญกับพลังแห่งจินตนาการ) 

สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว 

(เนือ้เร่ืองเน้นความดราม่า และการคลาย
ปมปัญหาใหญ่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ จึง
ปรากฏไม่ชัดเจนแต่ยงัปรากฏถึงการให้
ความส าคัญกับพลังแห่งจินตนาการ) 

 



 
 

บทที ่5 
สรุป การอภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทัศน์                         

ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Textual 
Analysis) ในภาพยนตร์โทรทศัน์ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ จ  านวน 10 ตอนจากทั้งหมด 
47 ตอนโดยการศึกษาตามกรอบแนวคิดเร่ืองรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก แนวคิดเร่ืองประเภท         
ของภาพยนตร์ แนวคิดการเล่าเร่ือง แนวคิดเร่ืองการจดัองค์ประกอบรวมในฉาก  แนวคิดเร่ือง           
สัญวิทยา แนวคิดเร่ืองกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในการศึกษา             
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขดั
เกลาทางสังคมและวิเคราะห์บทบาทในการขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆของภาพยนตร์โทรทศัน์           
ชุด “ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” โดยผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขัดเกลาทาง
สังคม 

1) เนือ้เร่ืองของขบวนการรถไฟด่วนพเิศษ ทคคิวเจอร์ 
จากการศึกษาเน้ือเร่ืองของขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ             

ทคคิวเจอร์ จ  านวน 10 ตอนพบว่า เน้ือเร่ืองว่าด้วยการพิทกัษ์ปกป้องความสว่างจากการคุกคาม       
ของความมืด โดยท่ีความสวา่งของโลกนั้นเกิดจากจินตนาการอนัสร้างสรรคข์องเด็กๆ และความมืด
คือปิศาจร้าย โดยท่ีขบวนการยอดมนุษย ์5 สีทคคิวเจอร์ คือกลุ่มของเด็กๆเพื่อนรัก 5 คน ท่ีได้รับ      
ผลพวงจากการคุกคามของความมืด ท าใหต้อ้งสูญเสียส่ิงส าคญัท่ีสุดของชีวติไป ไดแ้ก่ ความทรงจ า 
ครอบครัว และบา้นเกิด  แต่เน่ืองจากเด็กๆทั้ง 5 คนมีพลงัแห่งจินตนาการท่ีมีความสร้างสรรค์สูง 
(พลังIMAGINATION) จึงได้รับการมอบหมายให้เป็นทคคิวเจอร์ มีหน้าท่ีปกป้องความสว่าง, 
ปกป้องผูค้นจากการคุกคามของปิศาจ และในเวลาเดียวกนั ก็ตอ้งออกเดินทางตามหาส่ิงท่ีสูญเสียไป
คืนมาให้ได้ด้วย ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ต้องผจญกับปิศาจและอุปสรรคต่างๆนาๆในระหว่าง                      
ท่ีเดินทางไป นอกจากน้ียงัไดพ้บเจอ และให้ความช่วยเหลือแก่ผูค้นต่างๆ เช่น มนุษยธ์รรมดา, เด็ก, 
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วยัรุ่น, คนชรา, ฯลฯ และย ังได้พบกับปิศาจท่ีส านึกผิดกลับใจเป็นคนดี ท่ีมาเป็นเพื่อนรัก            
ร่วมผจญภยัไปดว้ยกนั ซ่ึงถือเป็นก าลงัส าคญัของกลุ่มเด็กๆทั้ง 5 คน ในการตามหาส่ิงท่ีสูญเสียไป
อีกด้วย นอกจากน้ีแลว้ เด็กๆ ก็ตอ้งพบเจอกบั ความผิดหวงั การสูญเสีย หรือแมก้ระทัง่ความมืด          
ท่ี เข้ามาเกาะกินจิตใจจากการถล าไปกับการเดินทางท่ีผ่านมา  แต่ด้วยพลังแห่งจินตนาการ                    
ท่ีสร้างสรรค ์การคิดดี การท าดี ความสามคัคีและ  การร่วมมือร่วมใจกนั ท าให้แกปั้ญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคทั้งปวงไปได้แม้ต้องล้มลุกคลุกคลานอย่างถึงท่ีสุด ซ่ึงในท้ายท่ีสุด ด้วยความสามคัคี
ระหวา่งเพื่อนและพลงัแห่งจิตนาการท่ีสร้างสรรค์ กบัประสบการณ์ท่ีผ่านมาไดด้ว้ยการคิดดีท าดี  
เด็กๆทั้ ง 5 คน จึงได้พบกับส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดของชีวิตท่ีหายไปกลับคืนมา ซ่ึงก็คือความทรงจ า 
ครอบครัว บ้านเกิด และความเป็นเด็ก ท่ีได้กลับคืนมา อย่างมีความสุขและเป่ียมไปด้วย
ประสบการณ์ดีๆท่ีไดเ้ดินทางผา่นมานัน่เอง  

2) รูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขัดเกลาทางสังคม             
ของขบวนการรถไฟด่วนพเิศษ ทคคิวเจอร์ 

2.1) ลกัษณะของรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ 
จากการศึกษาลกัษณะของแนวเร่ืองของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์         

5 สี เร่ืองขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบว่า ภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Fantasy Live 
Action เห็นไดจ้ากมีการด าเนินเร่ืองท่ีเนน้การต่อสู้ของฝ่ายยอดมนุษยแ์ละปิศาจ ภาพ แสง สี เสียงท่ี
น าเสนอ รวมถึงตวัละครนั้น มีความมหศัจรรยเ์หนือความเป็นจริง แต่ยงัคงเป็นการแสดงท่ีใชม้นุษย์
แสดงทั้งหมด นอกจากน้ียงัพบวา่มีการผสมผสานรูปแบบของภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Drama 
เขา้มาในบางตอน เห็นไดจ้ากเน้ือเร่ืองท่ีมีความซ้ึงกินใจหรือในบางตอนท่ีเศร้าและบีบคั้นอารมณ์
ตวัละครและผูช้มจากความซับซ้อนของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัละครฝ่ายชาโดวไลน์ อย่างไรก็
ตามมีการผสมผสานรูปแบบของภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Comedy ชวนหัวเราะเขา้มาอีกด้วย 
จากการศึกษาและวเิคราะห์ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษทั้ง 10 ตอนจะเห็นไดว้า่เน้ือเร่ืองเส้นหลกัจะมี
ความหนกัทางอารมณ์ของตวัละครตามรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Drama เห็นไดจ้ากการ
สูญเสียของตวัละครหลักทั้ งสองฝ่ายและความสัมพนัธ์ของตวัละครฝ่ายร้ายท่ีซับซ้อนเข้มข้น               
แต่ในส่วนของเน้ือเร่ืองตอนย่อยๆนั้นจะแฝงความสนุกสนานแบบ Comedy เขา้มาไม่น้อย เห็นได้
จากมุกหรือแก๊ก รวมถึงบุคลิกของตวัละครท่ีชวนให้หัวเราะเสมอ โดยเป็นความตลกท่ีเขา้ใจง่าย
และใส่ลงในจงัหวะท่ีส่งให้หวัเราะไดง่้ายๆอีกดว้ย ทั้งน้ีเน้ือเร่ืองบางตอนก็เนน้การบีบคั้นทางอาม
รมณ์แบบ Drama โดยเฉพาะตอนทา้ยๆของการออกอากาศ  

 จึงกล่าวได้ว่า ภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี เร่ือง ขบวนการ          
รถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ นั้นเป็นภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Fantasy Live Action และมีการ
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ผสมผสานรูปแบบของภาพยนตร์โทรทัศน์ เข้ามา 2 ประเภทคือ ประเภท Drama และประเภท 
Comedy โดยท่ีเน้ือหาในแต่ละตอนจะผสมผสานแนวเร่ืองต่างกนัไป ดงัน้ี  

1) เป็นรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Fantasy Live Action ผสมผสานกบัการ 
เน้นแนวเร่ืองประเภท  Drama มีจ  านวนทั้ งส้ิน  5 ตอน ได้แก่ตอน สถานี ท่ี  6, สถานี ท่ี  11,             
สถานีท่ี 16 และสถานีท่ี 36 

2) เป็นรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Fantasy Live Action ผสมผสานกบัการ
เนน้แนวเร่ืองประเภท Drama ควบคู่ไปกบั Comedy  มีจ  านวนทั้งส้ิน 3 ตอน ไดแ้ก่ตอน สถานีท่ี 21, 
สถานีท่ี 31 และสถานีท่ี 41 

3) เป็นรูปแบบภาพยนตร์โทรทศัน์ประเภท Fantasy Live Action ผสมผสานกบัการ
เนน้แนวเร่ืองประเภท Comedy มีจ  านวนทั้งส้ิน 2 ตอน ไดแ้ก่ตอน สถานีตน้ทาง และสถานีท่ี 26 

2.2) ลกัษณะของแก่นเร่ือง 
 จากการศึกษาลกัษณะของแก่นเร่ืองของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์        

5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบวา่เน้ือหาหลกัของเน้ือเร่ืองเป็นการมุ่งให้เห็นถึง
ส่ิงท่ี ดีงาม – ส่ิงชั่วร้าย มีการให้ข้อคิดเตือนใจ แสดงให้ เห็นถึงแบบอย่างท่ี ดี  ควบคู่ไปกับ                 
การช้ีให้เห็นว่าส่ิงใดคือส่ิงไม่ดีและไม่ควรน ามาเป็นแบบอย่าง เป็นการว่าด้วยศีลธรรมจรรยา                
ท่ีเน้ือหาของเร่ืองตอ้งการส่ือไปยงัผูช้มกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นลกัษณะของแก่นเร่ืองแบบ Morality  
ท่ี ช้ี ให้ตระหนัก ถึงศีลธรรมจรรยาท่ีควรป ฏิบัติแล้ว  ย ัง มีการผสมผสานแก่น เร่ืองรอง                               
ในเน้ือเร่ืองแต่ละตอน เพื่อสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคมบางประการให้เด่นข้ึนมาในตอนนั้นๆ
อีกด้วย  ทั้ งน้ีด้วยแก่นหลักท่ี เป็นแบบ Morality อยู่แล้วนั้ น  ถึงแม้บางตอนแก่นรองจะเป็น                  
เร่ืองท่ี มุ่งเน้นไปท่ีเร่ืองราวของตัวละครบางตัวก็ตาม แต่เน้ือเร่ืองจะยงัคงแสดงให้ เห็นถึง                    
ความดีงาม– ความชัว่ร้าย เพราะแก่นหลกัยงัยืนอยูท่ี่แบบ Morality โดยสามารถแสดงแก่นหลกัและ
แก่นรองในดา้นศีลธรรมจรรยาและการขดัเกลาทางสังคมในตอนต่างๆไดด้งัน้ี 

1) มีแก่นหลักแบบ Morality และมีแก่นรองท่ีว่าด้วย การช่วยเหลือผูอ่ื้น จ านวน 3 
ตอน ไดแ้ก่ สถานีท่ี 21, สถานีท่ี 26, และสถานีท่ี 36 

2) มีแก่นหลกัแบบ Morality และมีแก่นรองท่ีว่าด้วย ความเสียสละ จ านวน 3 ตอน 
ไดแ้ก่ สถานีท่ี 16, สถานีท่ี 41, และสถานีท่ี 47 

3) มีแก่นหลกัแบบ Morality และมีแก่นรองท่ีวา่ดว้ย ภาวะการเป็นผูน้ า จ  านวน 1 ตอน 
ไดแ้ก่ สถานีท่ี 6 

4) มีแก่นหลักแบบ Morality เพียงอย่างเดียว แก่นรองคือเร่ืองราวของตัวละคร             
ท่ีส าคญัของเร่ือง จ านวน 3 ตอน ไดแ้ก่ สถานีท่ี 1, สถานีท่ี 11 และสถานีท่ี 31 
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2.3) ลกัษณะของโครงเร่ือง 
1) การเปิดเร่ือง 

จากการศึกษาลักษณะของการเปิดเร่ืองของภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด ขบวนการ                
ยอดมนุษย ์ 5 สี เร่ืองขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบว่า มีการเปิดเร่ืองดว้ยสถานการณ์
ใหม่เป็นจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือเปิดเร่ืองดว้ยเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองจากตอนท่ีแลว้ และเปิดเร่ือง
ดว้ยการบรรยายตามล าดบั โดยสามารถแสดงรายละเอียดเรียงล าดบัตามจ านวนคร้ังดงัน้ี 

1.1) เปิดเร่ืองด้วยสถานการณ์ใหม่ จ  านวน 6 ตอนได้แก่ สถานท่ี 11, สถานีท่ี 16, 
สถานีท่ี 21, สถานีท่ี 26, สถานีท่ี 31 และสถานีท่ี 36 

1.2) เปิดเร่ืองดว้ยเหตุการณ์ต่อเน่ืองจกตอนก่อนหน้า จ  านวน 3 ตอนไดแ้ก่ สถานีท่ี 
6, สถานีท่ี 41 และ สถานีปลายทาง 

1.3) เปิดเร่ืองดว้ยการบรรยาย จ านวน 1 ตอนไดแ้ก่ สถานีตน้ทาง 
2) การพฒันาเหตุการณ์ 

จากการศึกษาพบวา่ ภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการ
รถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ มีการพฒันาเหตุการณ์ 3 ลกัษณะใหญ่ๆ ดงัน้ี 

2.1) การพัฒนาเหตุการณ์ตามแบบฉบับภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด ขบวนการ                
ยอดมนุษย ์5 สี โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเรียงล าดบัอยา่งมีรูปแบบค่อนขา้งตายตวั โดยท่ีบางตอน
อาจมีเหตุการณ์เกิดข้ึนไม่ครบ แต่จะพฒันาเหตุการณ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 

 

 

เร่ิมดว้ยเหตุการณ์ ตน้เร่ือง  ปิศาจประจ าตอนคุกคาม ขบวนการ 
ยอดมนุษย ์5 สี เขา้ยบัย ั้งสถานการณ์  แปลงร่าง, ประกาศศกัดา,                   

เขา้ต่อสู้  ใชบ้าซูกา้ปราบปิศาจส าเร็จ  ปิศาจฟ้ืนคืนชีพดว้ยร่างยกัษ ์
 ต่อสู้ดว้ยการประกอบร่างหุ่นยนตย์กัษ ์ ก าจดัปิศาจ  ไดส้ าเร็จ  

เหตุการณ์คล่ีคลายลง  
และอาจมีการเช่ือมโยงไปสู่เหตุการณ์ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในตอนถดัไป 

 

 
ภาพที่  5.1  แสดงการพัฒนาเหตุการณ์ตามแบบฉบับภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด ขบวนการ                
ยอดมนุษย ์5 สี 
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2.2) การพฒันาเหตุการณ์โดยเน้นเน้ือเร่ือง หลกั/รอง ของเร่ืองจากการศึกษาพบว่า
ภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์          
จะประกอบไปดว้ยเน้ือเร่ืองสองส่วนคือ  

1. เนื้อเร่ืองหลัก คือ เน้ือเร่ืองท่ีพฒันาไปตามเหตุการณ์หลกัของเร่ือง คือ เน้ือเร่ืองท่ี
ด าเนินต่อเน่ืองจากตอนแรกไปจนถึงตอนสุดทา้ย 

2. เนื้อเร่ืองรอง  คือ เน้ือเร่ืองท่ีเป็นเหตุการณ์แทรกเข้ามาระหว่างเน้ือเร่ืองหลัก 
เร่ืองราวจะจบลงภายใน 1 -2 ตอน โดยอาจเป็น เหตุการณ์ ท่ีจะกระทบต่อ เน้ือ เร่ืองหลัก               
หรือไม่ก็ได ้

โดยในการพฒันาเหตุการณ์ในแต่ละตอน จะมีลักษณะการเน้นเร่ืองเร่ืองต่างกัน                    
3 ลกัษณะ สามารถอธิบายตามล าดบัไดด้งัน้ี 

2.2.1) ใชก้ารพฒันาเหตุการณ์ท่ีเน้นเน้ือเร่ืองหลกั พบมากท่ีสุด มีจ านวน 5 ตอน 
ไดแ้ก่ สถานีตน้ทาง, สถานีท่ี6, สถานีท่ี 11, สถานีท่ี 41 และสถานีปลายทาง 

2.2.2) ใชก้ารพฒันาเหตุการณ์ท่ีเน้นเน้ือเร่ืองรอง พบรองลงมา มีจ านวน 3 ตอน 
ไดแ้ก่ สถานีท่ี 16, สถานีท่ี 16 และสถานีท่ี 36 

2 .2 .3 ) ใช้ก ารพัฒน าเห ตุการ ณ์ ท่ี เน้น เน้ื อ เร่ืองหลักและ เน้ื อ เร่ืองรอง                 
ควบคู่กนัไป พบนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 2 ตอน ไดแ้ก่ สถานท่ี 21 และสถานีท่ี 31 

2.3) การพฒันาเหตุการณ์โดยตวัละคร โดยจะมีตวัละครหลกัในการด าเนินเร่ืองแต่
ละตอนประมาณ 1-3 ตวัละคร พบวา่มี 3 ลกัษณะ สามารถอธิบายตามล าดบัไดด้งัน้ี 

2.3.1) การพฒันาเหตุการณ์โดยตวัละครหลกัของเร่ืองพบมากท่ีสุด  มีจ านวน 8 
ตอน ได้แก่ สถานีต้นทาง (ไลท์คุง เป็นตัวด ำเนินเร่ือง), สถานีท่ี 6 (โทคัทจิและไลท์คุง เป็น             
ตัวด ำเนินเร่ือง), สถานีท่ี 11 (จักรพรรด์ิแห่งควำมมืด เป็นตัวด ำเนินเร่ือง), สถานีท่ี 21 (มิโอะและ 
กริต้ำ เป็นตัวด ำเนินเร่ือง), สถานีท่ี 26 (อำกิระและคำรกุระ เป็นตัวด ำเนินเร่ือง), สถานีท่ี 31 (ไลท์คุง 
เป็นตัวด ำเนินเร่ือง), สถานีท่ี 41 (ชวำสต์ อำกิระและ กริต้ำ  เป็นตัวด ำเนินเร่ือง) และสถานีปลายทาง              
(ไลท์คุง เป็นตัวด ำเนินเร่ือง) 

2.3.2) การพฒันาเหตุการณ์โดยตวัละครเสริมของเร่ืองมีจ านวน 1 ตอน ได้แก่ 
สถานีท่ี 16 (อำโอยจัง เป็นตัวด ำเนินเร่ือง)  

2.3.3) การพฒันาเหตุการณ์โดยตวัละครหลกัของเร่ืองและตวัละครเสริมควบคู่
กนัไป มีจ านวน 1 ตอน ไดแ้ก่ สถานีท่ี 36 (ฮิคำริและซำกุระ เป็นตัวด ำเนินเร่ือง)  
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3) ภาวะวกิฤติและการคลีค่ลาย 
จากการศึกษาวจิยัพบวา่ ในภาวะวิกฤตของเน้ือเร่ือง ภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการ

ยอดมนุษย์ 5 สี  เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ ทคคิวเจอร์ เป็นการตกอยู่ในภาวะวิกฤต                   
ของตวัละครต่างๆ โดยสามารถอธิบายตามล าดบัไดด้งัน้ี 

3.1) ตัวละครหลักตกอยู่ในภาวะวิกฤต พบมากท่ีสุด มีจ านวน 8 ตอน ได้แก่                       
สถานีตน้ทาง, สถานท่ี 6, สถานท่ี 11, สถานท่ี 21, สถานท่ี 26, สถานท่ี 31, สถานท่ี 41 และสถานี
ปลายทาง 

3.2) ตวัละครเสริมตกอยูใ่นภาวะวกิฤติ มีจ  านวน 1 ตอน ไดแ้ก่ สถานีท่ี 16 
3.3) ตวัละครเสริมและตวัละครหลักตกอยู่ในภาะวิกฤติร่วมกนั มีจ านวน 1 ตอน 

ไดแ้ก่ สถานีท่ี 36 
4) การปิดเร่ือง  

จากการศึกษาพบวา่ ภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการ
รถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ มีลกัษณะการปิดเร่ือง 3 รูปแบบ สามารถอธิบายตามล าดบัไดด้งัน้ี 

4.1) ปิดเร่ืองโดยคล่ีคลายปัญหาส าเร็จ และไม่มีเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่ตอนถัดไป           
พบมากท่ีสุด มีจ านวน 6 ตอน ไดแ้ก่ สถานีตน้ทาง, สถานีท่ี 6, สถานีท่ี 26, สถานีท่ี36, สถานีท่ี 41 
และสถานีปลายทาง 

4.2) ปิดเร่ืองโดยเกิดเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่ตอนถดัไป มีจ านวน 4 ตอน ไดแ้ก่ สถานีท่ี 
11, สถานีท่ี 16, สถานีท่ี 21 และสถานีท่ี 31 

2.4) ลกัษณะและบทบาทของตัวละคร 
จากการศึกษาลกัษณะและบทบาทของตวัละครในภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการ

ยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบว่าเน้ือเร่ืองจะประกอบไปด้วย              
ตวัละครดงัน้ี 

1) ตัวละครหลกัทีป่รากฏตั้งแต่ต้นเร่ือง  
สามารถแบ่งตวัละครเป็นสองฝ่าย ดงัน้ี 
1.1) ตวัละครหลกัฝ่ายดี ไดแ้ก่ ทคคิวหมายเลข 1-5 คือ ไลท์คุง, โทคทัจิ, มิโอะ, ฮิคาริ 

และคากุระ ซ่ึงจะเป็นตวัละครท่ีตอ้งสูญเสียส่ิงส าคญัอนัเป็นท่ีรักของชีวิตไป และอยูใ่นครอบครัวท่ี
ไม่สมบูรณ์ เช่น ครอบครัวเล้ียงเด่ียว, อาศยัอยูก่บัญาติเป็นตน้ 

1.2) ตัวละครหลักฝ่ายร้าย ได้แก่ บรรดาแม่ทัพของชาโดวไลน์ คือ บารอนเนโร,        
มาดามนวัร์, นายพลชวาสต ์และกริตา้ 
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2) ตัวละครหลกัทีป่รากฏหลงัจากเนือ้เร่ืองด าเนินไประยะเวลาหน่ึงแล้ว                    
สามารถแบ่งตวัละครออกเป็นสองฝ่ายไดเ้ช่นกนั ดงัน้ี 
2.1) ตวัละครฝ่ายดี ได้แก่ อากิระ / ทคคิวหมายเลข 6 / ซารัมอดีตปิศาจท่ีกลับใจ          

เขา้ร่วมฝ่ายดี (มีบทบาทการแสดงตอนท่ี 17 เป็นตน้ไป)  
2.2) ตวัละครฝ่ายร้าย ไดแ้ก่  

1) จกัรพรรด์ิแห่งความมืด ปรากฏตวัตอนท่ี 11 เป็นหัวหน้าใหญ่สูงสุดของฝ่าย
ชาโดวไลน์ (มีบทบาทการแสดงตั้งแต่ตอนท่ี 17 เป็นตน้ไป) 

2) แม่ทพัหญงัมาสควิมอร์ค เป็นแม่ทพัผูภ้กัดียิ่งมีฝีมือเก่งกาจและยอมสละชีวิต
ตวัเองเพื่อจกัรพรรด์ิแห่งความมืดได ้(มีบทบาทการแสดงตั้งแต่ช่วงกลางเร่ือง เป็นตน้ไป) 

2.3) ผู ้ช่วยเหลือ เป็นผู ้ช่วยเหลือของฝ่ายเรนโบว์ไลน์  อ านวยความสะดวก                          
และซบัพอร์ททคคิวเจอร์ทั้ง 6 คน ไดแ้ก่  ผูค้วบคุม, ทิคเก็ตคุง และหุ่นยนตบ์ริการสาวแวกอน  

2.4) ตวัละครเสริม เป็นตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเน้ือเร่ือง             
มีบทบาทการแสดงเพียงแค่ 1-2 ตอนเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ 

1) ตวัละครท่ีเป็นมนุษยธ์รรมดา ได้แก่ สองพี่น้องอาโดยและทาเครุในสถานีท่ี 
16, คุณลุงเจา้ของโรงอาบน ้า ในสถานีท่ี 26 และคุณครูซากุระ ในสถานีท่ี 36 

2) ตวัละครท่ีเป็นปิศาจฝ่ายชาโดว  ได้แก่ ปิศาจ Bag Shadow (สถานีต้นทาง) 
Hammer Shadow (สถานีท่ี 16), Sabon Shadow (สถานีท่ี 21), Coin Shadow (สถานีท่ี 26) และ Zero 
Shadow (สถานีท่ี 36) 

2.5) ลกัษณะของบทสนทนา 
จากการศึกษาวิจยั ภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการ

รถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบวา่บทสนทนาท่ีส าคญัท่ีสุดในเน้ือเร่ืองแต่ละตอนจะเป็นบทสนทนา
ท่ีปรากฏในช่วงภาวะวกิฤติของเร่ือง และเป็นบทสนทนาท่ีใหแ้ง่คิดต่างๆ ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่5.1 แสดงบทสนทนาท่ีใหแ้ง่คิดในแต่ละตอน 

 

รายช่ือตอน บทสนทนาทีใ่ห้แง่คดิ 

สถานีตน้ทาง – เดินทางไปกบัรถไฟด่วนพิเศษ การใชจิ้นตนาการในทางสร้างสรรคเ์พ่ือแกปั้ญหา 

สถานีท่ี 6 – ตามหาอะไรอยูง่ ั้นเหรอครับ ภาวะผูน้ า 
สถานีท่ี 11 – จกัรพรรด์ิแห่งความมืด การฝ่าฟันกบัอุปสรรคอยา่งสุดก าลงั 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

รายช่ือตอน บทสนทนาทีใ่ห้แง่คดิ 

สถานีท่ี 16 – รถไฟชัว่คราวท่ีน่าสะพรึงกลวั 
การตระหนกัถึงความมืดในจิตใจของตนเองนั้นจะท าให้บดบงั
จินตนาการอนัดี 

สถานีท่ี 21 – เจา้สาวผูห้ลบหนี 
ความใส่ใจ การเป็นห่วงกันระหว่างเพ่ือน , การต้องการ
ครอบครองส่ิงท่ีไม่ใช่ของตนคือส่ิงท่ีน่ากลวั 

สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้า การช่วยเหลือผูอ่ื้น, การอนุรักษว์ฒันธรรมอนัดีใหค้งอยูต่่อไป 
สถานีท่ี 31 – ไฮเปอร์ เรสฉะ เทอร์มินอล ยดึมัน่ในความดีและความถูกตอ้ง 
สถานีท่ี 36 – ความฝัน 100 คะแนนเตม็ อยา่กลวัท่ีจะมีจินตนาการท่ีสร้างสรรค ์

สถานีท่ี 41 – ศึกตดัสินวนัคริสมาสต ์ มิตรภาพและความสามคัคี 

สถานีปลายทาง – ส่ิงท่ีเปล่งประกายแวววาว การมีจินตนาการท่ีสร้างสรรคจ์ะไม่ท าใหต้กอยูใ่นความมืด 

 
6) ลกัษณะของความขัดแย้ง 
จากการศึกษาลกัษณะของความขดัแยง้ในภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์    

5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ ปรากฏวา่ความขดัแยง้ดงัน้ี 
1) ความขัดแย้งระหว่างตัวละครทั้งสองฝ่าย  
เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครหลักทั้ งสองฝ่าย ท าให้ เน้ือเร่ืองในแต่ละตอน               

ปรากฏถึงวธีิการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการใชจิ้นตนาการท่ีสร้างสรรคข์องตวัละครฝ่ายดี 
2) ความขัดแย้งระหว่างตัวละครฝ่ายเดียวกนั  
เป็นความขัดแยง้กันเองของตัวละครฝ่ายร้าย คือฝ่ายชาโดวไลน์ การแก่งแย่งชิงดี            

และหาทางท าร้ายกันในทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส ความขัดแย้งดังก ล่าวจะสูงมาก ข้ึน เร่ือยๆ                     
สร้างความเขม้ขน้ความน่าติดตาม ท าใหเ้ห็นความชัว่ร้ายและส่ิงไม่ดีท่ีไม่ควรน าไปเป็นแบบอยา่ง 

7) ลกัษณะของฉากและสถานที่ 
จากการศึกษาลักษณะของฉากและสถานท่ี .oภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการ             

ยอดมนุษย์ 5  สี  เร่ือง ขบวนการรถไฟ ด่วนพิ เศษ  ทค คิว เจอ ร์  พบว่า ฉ ากและสถาน ท่ี                                 
ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) ฉากทีถ่่ายท าในสภาพแวดล้อมจริง ไดแ้ก่ ฉากท่ีถ่ายท่ามกลางสถานท่ีทัว่ไป 
2) ฉากทีถู่กสร้างขึน้เพือ่การถ่ายท า แบ่งไดอี้ก 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 
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2.1) ฉากท่ีท าหน้าท่ีรองรับตวัแสดงท่ีเป็นมนุษย ์เช่น ฉากภายในตูโ้ดยสารขบวน
รถไฟเรนโบวไ์ลน์, ฉากภายในปราสาท แคสเซิล ชาโดว, และฉากในหอ้งบงัคบัการรถไฟ (หุ่นยนต์
ยกัษ)์ ของทคคิวเจอร์และของปิศาจชาโดว  

2.2) ฉากท่ีเป็นลกัษณะของเมืองจ าลอง ใชใ้นการรองรับเหตุการณ์ ท่ีตอ้งการให้เห็น
ความใหญ่โตและอลังการของส่ิงท่ีปรากฏสู่หน้าจอ เช่น ฉากการวิ่งท่ามกลางเมือใหญ่ของ              
ขบวนรถไฟสายเรนโบวไ์ลน์ และฉากการต่อสู้กันระหว่างปิศาจร่างยกัษ์กับหุ่นยนต์ยกัษ์ของ               
ทคคิวเจอร์ เป็นตน้ 

3) ฉากที่ส ร้างจากคอมพิ วเตอร์กราฟ ฟิค  ให้ความ รู้สึก ถึงความมหัศจรรย ์                         
ของฉาก ท่ีปรากฏ เช่น ฉากการแปลงร่างของทคคิวเจอร์, ฉากการแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ยกัษ ์              
ของขบวนรถไฟ ฝ่ายชาโดวไลน์ เป็นตน้ 

2.8) การส่ือความหมายทีป่รากฏ 
จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะของการส่ือความหมายท่ีปรากฏของภาพยนตร์โทรทศัน์           

ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ มีดงัน้ี 
1) แสงและฉากกบัการส่ือความหมาย  

เป็นการใช้คุณลกัษณะของแสงในลกัษณะ High Key &  Low Key ใส่ลงในฉากต่างๆ 
เพื่อให้เห็นถึง ความมืด – ความสว่าง ท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ในการส่ือความหมายถึง ความดี – 
ความชัว่ ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ือง 

2) สีและรูปทรงกบัการส่ือความหมาย  
เป็นการใช้ลกัษณะรูปทรงของส่ิงต่างๆ เช่น การแต่งกาย อุปกรณ์ อาวุธ โดยสามารถ

อธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
1) ฝ่ายทคคิวเจอร์ (ฝ่ายดี) การออกแบบจะมีลักษณะกลมมนเป็นระเบียบและ         

มีสีสันสดใสให้ความรู้สึกท่ีไหลล่ืน สดใส น่ารัก สบายตา เป็นมิตร ปลอดภยัให้ความหมายถึง           
ส่ิงท่ีเป็นมิตร ความดี เป็นตน้ 

2) ฝ่ายชาโดว (ฝ่ายร้าย) การออกแบบจะมีลกัษณะแหลมคม ยุ่งเหยิง ใหญ่ทมึน 
ทึบ และมีสีอยูใ่นโทนมืด ด า เขม้ ใหค้วามรู้สึกน่ากลวั ท่ิมแทง โหดร้ายไม่น่าเขา้ใกล ้เป็นตน้ 

3) บ ทบ าท ก ารแส ด งกั บ ก าร ส่ื อค ว ามหม าย  ป รากฏบทบ าทก ารแส ด ง ท่ี                          
ส่ือความหมาย ถึงความสามัคคีและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอย่างชัดเจนในฝ่ายทคคิวเจอร์                      
และเห็นถึงความเป็นตวัร้ายและแตกความสามคัคีไดอ้ยา่งชดัเจนในฝ่ายชาโดว โดยแบ่งการอธิบาย
เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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1) ฝ่ายทคคิวเจอร์ มีบทบาทการแสดงท่ีส่ือถึงความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ในการฝ่าฟันอุปสรรค ดงัน้ี 

1) การแปลงร่างและการประกาศศกัดา 
2) การยงิปืนบาซูกา้ 
3) การรวมร่างหุ่นยนตย์กัษ ์

2) ฝ่ายชาโดว มีบทบาทการแสดงท่ีส่ือถึงความร้ายกาจ ความไม่ดีทั้งหลาย ความ
น่ากลวัและการกระท าท่ีไม่ควรน ามาเป็นแบบอยา่ง ดงัน้ี 

1) การท าร้ายกนัเองเพื่อใหต้นเองมีพลงัท่ีแขง็แกร่งข้ึน 
2) การชิงดีชิงเด่น เพื่อหวงัอ านาจ 
3) ทีท่าท่ีฉุนเฉียวและเร่ืองมาก 

2.9) ลกัษณะของสัญญะทีป่รากฏ 
จากการศึกษาลักษณะของสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการ            

ยอดมนุษย์ 5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ พบว่า ภาพรวมทั้ งหมดของเร่ือง              
ท่ีมีการน าเสนอด้วย รถไฟ, สถานีต่างๆ, ชาโดวน์ไลน์, เรนโบวไ์ลน์, พลงัแห่ง IMAGINATION 
และตัวละครทคคิวเจอร์ทั้ ง 5 คน ถูกน ามาใช้เป็นสัญญะในการส่ือความหมายแฝงโดยรวม              
ของภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี  เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ                      
ทคคิวเจอร์ ดงัน้ี  

 

 

“ เป็นการเดินทางของเด็กไปสู่วยัผูใ้หญ่ของกลุ่มเพื่อนรัก 
 ท่ีจะตอ้งใชค้วามพยายามและความสามคัคีในการฝ่าฟันอุปสรรคไปใหไ้ด ้

เหมือนการเดินทางผา่นสถานีต่างๆจากสถานีตน้ทาง (ตอนท่ี1)  
ไปยงัจุดหมายคือสถานีปลายทาง (ตอนอวสาน)  

บนแนวทางและแนวคิดท่ีดีงาม  รู้จกัใชจิ้นตนาการและความสร้างสรรค์ 
ในการแกปั้ญหาและฝ่าฟันอุปสรรคท่ีตอ้งเจอระหวา่งทาง  

เพื่อท่ีจะไม่หลงทางและน าตวัเองไปสู่ไปสู่ความมืด 
ซ่ึงก็คือความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง ” 

 

 
ภาพที ่5.2 แสดงความหมายแฝงโดยรวมของขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ 
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5.1.2 บทบาทในการขัดเกลาทางสังคมในด้านต่างๆของภาพยนตร์โทรทัศน์  ชุด ขบวนการ               
ยอดมนุษย์ 5 สี   

 จากการศึกษาวิเคราะห์ขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ ทคคิวเจอร์จ านวน 10 ตอน                     
ตามแกนหลกัของการขดัเกลาทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชนไทยทั้ง 12 ประการ ไดแ้ก่ 

 1) ความอ่อนนอ้ม เคารพผูอ้าวโุส  2) ความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ  
 3) การเคารพกฎ กติกาของสังคม  4) ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง 
 5) ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน  6) ความมีระเบียบ วินยั 
 7) ความอดทน อดกลั้น   8) ความรับผิดชอบ  
 9) ความขยนัหมัน่เพียร ความพยายาม 10) ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 

 11) การมีภาวะความเป็นผูน้ า  12) มีความคิดสร้างสรรค ์
 พบวา่ มีการขดัเกลาทางสังคมสอดแทรกอยูท่ ั้งส้ิน 8 ประการ  ดงัน้ี 

1) ความอ่อนน้อม เคารพผู้อาวุโส 
จากการศึกษาพบว่า เน้ือเร่ืองท่ีแสดงถึงการขัดเกลาทางสังคมด้านความอ่อนน้อม              

เคารพผู ้อาวุโสเด่นชัดท่ีสุดมีเพียงตอนเดียวคือ สถานีท่ี 26 – เปิดศึกในโรงอาบน ้ า เป็นการ                 
แสดงให้เห็นผ่านตวัละครฝ่ายเด็กคือ คากุระ และตวัละครฝ่ายผูอ่้วุโสคือ คุณลุงเจา้ของโรงอาบน ้ า
ความนอบนอ้มท่ีแสดงใหเ้ห็นไดคื้อ  

1.1) ความนอบน้อมทางกาย เช่น การสนทนากับคุณลุงด้วยท่าที  ท่ีนอบน้อม,                       
มีการแสดงการโคง้ค านบั และมีการพยกัหนา้ตอบรับในขณะท่ีก าลงัสนทนา เป็นตน้ 

1.2) ความนอบนอ้มทางวาจา เช่น การพูดดว้ยน ้ าเสียงท่ีสุภาพ พอเหมาะ ไม่แข็งเกินไป
และไม่อ่อนเกินไป, ลงทา้ยค าดว้ย คะ ค่ะ ขา เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในเน้ือเร่ืองสถานีท่ี 26 น้ี ไม่ไดมี้เพียงการแสดงความเคารพของเด็กท่ีมีต่อผูใ้หญ่
เท่านั้ น แต่ยงัมีการแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติซ่ึงกันและกันระหว่างผูใ้หญ่และเด็กอีกด้วย               
โดยเป็นการโคง้แสดงความขอบคุณของคุณลุงเจา้ของโรงอาบน ้ าท่ีได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่ม
ของทคคิวเจอร์ ซ่ึ งเป็นผู ้ท่ี มีอายุน้อยกว่า และกลุ่มทคคิวเจอร์ก็แสดงการตอบรับคุณลุง                   
โดยการโคง้กลบัเช่นกนั ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

นอกจากน้ี  ย ังมีการแสดงส่ิงตรงข้ามของการเคารพนอบน้อมผู ้อาวุโสอีกด้วย                  
คือ การไม่นอบนอ้ม และไม่เคารพผูอ้าวุโส ผา่นการแสดงกริยาท่าทางของเจา้หน้ีท่ีมาทวงค่าเช่าท่ี
โรงอาบน ้ า ท่ีแสดงให้เห็นได้คือ ทางกาย เช่น การแสดงสีหน้าและท่าทางข่มเหงผูอ้าวุโสกว่า,            
การลอยหน้าลอยตา, สีหน้าแววตาท่ีแข็งกร้าว เป็นต้น  และยงัมีแสดงการดูถูกดูแคลนผูอ้าวุโส            
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ทางวาจาอีกดว้ย เช่น การใชค้  าพดูในเชิงข่มขู่, การใชน้ าเสียงในเชิงเยาะเยย้ ถึงแมจ้ะเป็นการลงทา้ย
ดว้ยค าวา่วา่ “ครับ” ทุกคร้ัง เป็นตน้ 

2) ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ 
จากการศึกษาพบว่า การขดัเกลาทางสังคมดา้นความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ เป็นแก่น

หลักของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สีเสมอมา ทั้ งน้ีความร่วมมือร่วมใจ            
ท่ีปรากฏนั้นมกัจะควบคู่ความพยายามดว้ยเสมอ โดยจะเป็นความสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนัพยายาม
ฝ่าฟันอุปสรรคท่ีตอ้งพบเจอ เช่น การสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนัปราบปิศาจ, การร่วมมือร่วมใจกนั
พยายามตามหาส่ิงท่ีสูญเสียไป เป็นต้น โดย จะเห็นได้ว่า ความสามคัคีร่วมมือร่วมใจ ถูกน ามา
สอดแทรกในกลวิธีการเล่าเร่ือง ดงัในการวิเคราะห์บทท่ี 4 ในหัวขอ้ 4.1.2 โดยพบความสามคัคี
ร่วมมือร่วมใจจ านวนทั้ งส้ิน 7 หัวข้อจากทั้ งหมด 9 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ 4.1.2.2 ลักษณะของ               
แก่นเร่ือง, หัวขอ้ 4.1.2.3 ลกัษณะของโครงเร่ือง, หัวขอ้ 4.1.2.4 ลกัษณะและบทบาทของตวัละคร,    
หัวขอ้ 4.1.2.5 ลกัษณะของบทสนทนา, หัวขอ้ 4.1.2.6 ลกัษณะของความขดัแยง้, หัวขอ้ 4.1.2.8 
ลกัษณะของการส่ือความหมายท่ีปรากฏ และในหวัขอ้ 4.1.2.9 ลกัษณะของสัญญะท่ีปรากฏ 

นอกจากน้ีในเน้ือเร่ืองจะเห็นความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ได้เด่นชัดท่ีสุดใน สถานี
ปลายทาง โดยเป็นความสามคัคีร่วมมือร่วมใจและไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคของทุกคนท่ีร่วมใจกนัส่ง
พลังให้กบัทคคิวหมายเลข 1 จนเป็นพลังแห่งสายรุ้งท่ีเปร่งประกายแวววาว ท่ีน าไปสู่เป้าหมาย
สูงสุดของเร่ืองไดส้ าเร็จ 

3) การเคารพกฎ กติกาของสังคม 
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ มีการสอดแทรก

การเคารพกฏ กติกาของสังคม ในรูปแบบของการเคารพกฏกติกา และมายาทของการใช้บริการ
ขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการยืนรอหลงัเส้นสีขาวอยา่ง
เคร่งครัดของตวัละครฝ่ายดีและฝ่ายร้าย 

4) ความเสียสละ เอือ้เฟ้ือ แบ่งปัน 
จากการศึกษาวเิคราะห์พบวา่ ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ มีเน้ือหาท่ีแสดงถึง

ความเสียสละในส่วนของเน้ือเร่ืองหลกั และเน้ือเร่ืองแต่ละตอนดงัน้ี 
4.1) การสียสละท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองหลกั เป็นการแสดงความเสียสละท่ีเป็นการกระท า

ของตวัละครฝ่ายดีตามแกนหลกัของเร่ือง เช่น การช่วยเหลือปกป้องผูอ่ื้น การปกป้องความสงบสุข 
การปกป้องความฝันและจินตนาการของผูค้น การปกป้องผูค้นจากการรุกรานของฝ่ายร้าย โดยเป็น
การเสียสละแมต้วัเองจะตอ้งประสบกบัความยากล าบากอยา่งสุดก าลงั เป็นตน้ 
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4.2) การสียสละท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองแต่ละตอนเป็นความเสียสละท่ีเห็นไดช้ดัจากการ
แสดงของตวัละครต่างๆ ในแต่ละตอนท่ีต่างกนัไป มีจ านวนทั้งส้ิน 5 ตอน ไดแ้ก่ สถานีท่ี 16 เป็น
การเสียสละของอาโอยจงัในการดูแลน้องชาย, สถานีท่ี 26 เป็นการเสียสละของกลุ่มทคคิวเจอร์ใน
การช่วยโปรโมทโรงอาบน ้า, สถานีท่ี 31 เป็นการเสียสละของไลทคุ์งในการปกป้องเด็กนอ้ย, สถานี
ท่ี 36 เป็นการเสียสละของอากิระในการช่วยตามหาเมืองของกลุ่มทคคิวเจอร์, สถานีท่ี 41 เป็นการ
สียสละดว้ยชีวติของปิศาจเพื่อปกป้องผูเ้ป็นท่ีรัก และ สถานีท่ี 41 เป็นการเสียสละของไลทคุ์งท่ียอม
ตกอยูใ่นความมืดมิดเพียงล าพงัเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ 

 นอกจากน้ียงัปรากฏความเสียสละเล็กๆน้อยๆท่ีแสดงให้เห็นถึงการแบ่งปันอีกด้วย  
โดยในสถานีท่ี 11 เป็นการเสียสละโดยการแบ่งปันอาหารของไลทคุ์งต่อเพื่อนใหม่ท่ีเพิ่งรู้จกักนั ซ่ึง
เป็นการสร้างมิตรภาพท่ีดี  

5) ความมีระเบียบวนัิย 
จากการศึกษาพบว่า การขดัเกลาทางสังคมในด้านความมีระเบียบวินัยท่ีปรากฏใน

ขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษทคคิวเจอร์นั้ น เห็นได้ชัดจากการต่อแถวอย่างเป็นระเบียบของ                  
ทคคิวเจอร์ทั้ง 5 ดงัน้ี 

5.1) การต่อแถวเพื่อแสกนตัว๋ (Ticket pass) ข้ึนขบวนรถไฟเรนโบวไ์ลน์ ของทคคิว
เจอร์แมจ้ะอยู่ในสถานการณ์เร่งรีบหรือคบัขนั โดยจะเป็นการต่อแถวแบบเรียงล าดับหมายเลข
ประจ าตวั 1 – 5 ทุกคร้ัง 

5.2) การต่อแถวอย่างเป็นระเบียบในฉากแปลงร่าง โดยเป็นหน่ึงในขั้นตอนของการ
ประกาศศกัดา ด้วยการต่อแถวอย่างเป็นระเบียบตามหมายเลขประจ าตวั 1- 5 ด้วยท่าทางแข็งขนั
พร้อมเขา้ต่อสู้กบัฝ่ายร้าย เป็นฉากหลกัของเร่ืองและสามารถเรียกความสนใจต่อเด็กๆในการซึมซบั
การขดัเกลาทางสังคมในดา้นความมีระเบียบวนิยั 

6) ความขยนัหมั่นเพยีร ความพยายาม 
จากการศึกษาพบว่าการขัดเกลาทางสังคมด้านความขยนัหมั่นเพียร ความพยายาม             

ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ือง จะเห็นได้ชัดในลกัษณะของ ความเพียรพยายาม  โดยเป็นหน่ึงในส่ิงส าคญั    
ของหัวใจหลักของเร่ือง ความเพียรพยายามท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองมักจะปรากฏควบคู่ไปกับ                 
ความสามคัคี และเป็นการยากท่ีจะแยกทั้ งสองส่ิงน้ีออกจากกัน โดยความพยายามท่ีปรากฏใน              
เน้ือเร่ืองน้ี สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

6.1) ความพยายามท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองหลกั เป็นความพยายามและความสามคัคีร่วมมือ
ร่วมใจกนัในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในการตามหาส่ิงส าคญัท่ีสุดในชีวติท่ีสูญหายไปใหเ้จอ ไดแ้ก่ 
ความทรงจ า ครอบครัว และเมืองบา้นเกิด เป็นตน้ 
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6.2) ความพยายามท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองแต่ละตอน เป็นความพยายามของตวัละครต่างๆ   
ท่ีปรากฏเด่นชดัในแต่ละตอน มีจ านวนทั้งส้ิน 7 ตอน ไดแ้ก่ สถานีตน้ทาง เป็นความพยายามก าจดั
ปิศาจของไลท์คุง, สถานีท่ี 6 เป็นความพยายามปกป้องผูอ่ื้นตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายของ            
โทคทัจิ, สถานีท่ี 16 เป็นความพยายามของอาโอยจงัในการช่วยเหลือน้องชายท่ีตกอยู่ในอนัตราย, 
สถานีท่ี 26 ความพยายามของกลุ่มทคคิวเจอร์ช่วยปกป้องโรงอาบน ้ าแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไป, 
สถานีท่ี 36 เป็นความพยายามของฮิคาริท่ีปกป้องความฝันของซากุระ, สถานีท่ี 41 เป็นความพยายาม
ของทคคิวเจอร์ทั้ง 6 ในการสู้กบักองทพัหุ่นยนต์ยกัษ์ชาโดว และในสถานีปลายทาง เป็นความ
พยายามอยา่งสุดก าลงัของทุกคนในการสู้กบัจกัรพรรด์ิแห่งความมืด 

7) การมีภาวะความเป็นผู้น า 
จากการศึกษาพบวา่ เน้ือเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นการขดัเกลาทางสังคมดา้นการมีภาวะความ

เป็นผูน้ าได้เด่นชัดท่ีสุด มีจ านวนทั้งส้ิน 1 ตอน ไดแ้ก่ สถานีท่ี 6  ผ่านบทบาทการแสดงและบท
สนทนาของโทคัทจิและไลท์คุง โดยเป็นการแสดงให้ตระหนักถึงภาวะความเป็นผูน้ าท่ีมีอยู ่                 
ในตวัทุกคนเพราะความสามารถแต่ละคนจะแตกต่างกนัไปจึงเหมาะกบัเป็นผูน้ าในสถานการณ์             
ท่ีต่างกนั 

นอกจากน้ี การแสดงให้ตตระหนักถึงภาวะความเป็นผู ้น าในเน้ือเร่ืองสถานีท่ี  6               
ยงัสอดแทรกแง่คิดในการยอมรับความสามารถของตนเองและผูอ่ื้นอีกดว้ย 

8) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความฉลาดจากการเล่น 
จากการศึกษาพบว่า การขัดเกลาทางสังคมด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และ                

ความฉลาดจากการเล่น นั้ นได้ถูกน ามาใช้เป็นพลังท่ีส าคัญท่ีสุดของเร่ือง โดยเรียกพลังน้ีว่า             
“พลังแห่ง IMAGINATION” คือพลังแห่งจิตนาการท่ีมีความสร้างสรรค์ท่ีดี ซ่ึงเป็นพลังท่ีสร้าง          
แสงสวา่งให้กบัโลก และยงัเป็นพลงัท่ีท าให้ทคคิวเจอร์ทั้ง 5 สามารถแปลงร่างได ้นอกจากน้ียงัพบ
อีกว่าในเน้ือเร่ืองแต่ละตอนมีการสอดแทรกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์                
ในการแก้ปัญหาท่ีตัวละครต่างๆต้องประสบพบเจอ ผ่านบทสนทนาและสถานการณ์ต่างๆ                
โดยการขดัเกลาทางสังคมในดา้นน้ีท่ีปรากฏชดัเจนมีจ านวน 8 ตอน ไดแ้ก่ สถานีตน้ทาง, สถานีท่ี 6, 
สถานีท่ี 11, สถานีท่ี 16, สถานีท่ี 21, สถานีท่ี 26, สถานีท่ี 31, และสถานีท่ี 36  ทั้งน้ี ในสถานีท่ี 41 
และสถานีปลายทางเป็นเน้ือหาท่ีอยูใ่นช่วงบทสรุปสุดทา้ยของเร่ือง เน้ือเร่ืองจึงเนน้ความดราม่า 
และการคลายปมปัญหาใหญ่ๆ การขดัเกลาทางสังคมดา้นความคิดสร้างสรรค ์จึงปรากฏไม่ชดัเจน 
แต่อย่างไรก็ตามเน้ือเร่ืองทั้ งสองตอนยงัคงให้ความส าคัญอย่างมากกับพลังแห่งจินตนาการ              
ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของเร่ือง 
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5.2 อภิปรายผลการวจัิย  

1) เนือ้เร่ือง 
จากการศึกษาการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์โทรทศัน์ญ่ีปุ่น ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สีใน

ดา้นรูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการเล่าเร่ืองเพื่อสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคม จากการวิจยั
จะเห็นไดว้่า ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เร่ือง ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษทคคิวเจอร์ มีกลวิธีในการ
เล่าเร่ืองท่ีท าให้ชวนติดตาม และสามารถสร้างอารมณ์ต่อผู ้ชมได้อย่างครบรส ได้แก่ ความ
สนุกสนานชวนหัวเราะ ความต่ืนเต้นท่ีชวนให้ลุ้นตาม และยงัปรากฏเน้ือเร่ืองท่ีซับซ้อนจาก
ความสัมพนัธ์ของตวัละครฝ่ายร้ายท่ีเก่ียวพนักนัอย่างยุ่งเหยิงอีกด้วย มีความขดัแยง้ในเร่ืองของ
ความรักท่ีผิดหวงั การชิงดีชิงเด่น การแยง่ชิงอ านาจ แมแ้ต่กระทัง่ความเสียสละ ความสูญเสีย และ
ความจงรักภกัดีของฝ่ายชาโดวไลน์ ท่ีผูช้มอาจไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าส่ิงเหล่าน้ีจะปรากฏในตวั
ละครฝ่ายร้าย ท าให้สามารถบีบคั้นอารมณ์ของทั้งตวัละครและผูช้ม ให้เอาใจช่วยตวัละครทั้งสอง
ฝ่ายไดไ้ม่ยาก โดยท่ีไม่ท าให้เสียหัวใจหลกัท่ีเป็นแก่นใหญ่ตามแนวเร่ืองแบบ Morality ท่ีเก่ียวกบั
ศีลธรรมจรรยา คือการช้ีให้เห็นถึง ความดีงาม – ความชั่วร้าย ท่ียงัคงท าให้ผูช้มกลุ่มเด็กๆซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจไดง่้ายจากเร่ืองราวท่ีลงตวัดงักล่าวน้ีอีกดว้ย 

 เน้ือเร่ืองของขบวนการรถไฟด่วนพิ เศษ ทคคิวเจอร์ท่ีน าเสนอในแต่ละตอนนั้ น            
ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุกาณ์ย่อยๆท่ีจบในเร่ือง และด้วยเวลาท่ีแต่ละตอนน าเสนอนั้ นคือราวๆ                
20 นาที ประกอบกบัเป็นการด าเนินเร่ืองตามแบบฉบบัของขบวนการ 5 สี จึงท าใหเ้น้ือเร่ืองสามารถ
ดึงดูดเด็กๆให้อยู่กับหน้าจอได้ไม่ยาก เพราะต้องลุ้นกับสถานการณ์ในแต่ละองค์ท่ี เกิดข้ึน                   
โดยภายใน 20 นาที น้ี  การด าเนินเร่ืองจะมีช่วงท่ีต้องเอาใจช่วยตัวละครหลายคร้ังด้วยกัน                    
ซ่ึ งการด าเนิน เร่ืองตามแบบฉบับภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด  ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี นั้ น                     
สามารถอธิบายไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 
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เปิดเร่ืองดว้ยเหตุการณ์ ซ่ึงจะน าไปสู่สถานการณ์ท่ีทคคิวเจอร์ตอ้งเขา้มาแกปั้ญหา 
 
 

ปิศาจมีความร้ายกาจ ท าใหท้คคิวเจอร์ตอ้งแปลงร่างเขา้ต่อสู ้
 
 

การแปลงร่างของขบวนการยอดมนุษย ์5 สี 
 
 

การต่อสูข้องขบวนการยอดมนุษย ์5 สี ท่ีมีทั้งยอดมนุษยแ์ละปิศาจ 
โดยมีการใชอ้าวุธและของเล่นน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีผสานเขา้กบัแอ๊คชัน่ท่ีสนุกสนาน 

 
 

ในท่ีสุดกป็ราบปิศาจลงไดด้ว้ยการใชปื้นบาซูกา้ 
จากการประกอบอาวุธเขา้ดว้ยกนั และร่วมแรงร่วมใจกนัยงิออกไป 

 
 

ปิศาจท่ีถูกก าจดัลง ต่อจากนั้นจะไดรั้บพลงัชัว่ร้าย 
ท าใหฟ้ื้นคืนชีพอีกคร้ังดว้ยร่างกายท่ีใหญ่ยกัษ ์

 
 

ขบวนการยอดมนุษย ์5 สีจึงตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัรวมพลงัอีกคร้ัง 
ดว้ยการประกอบพาหนะประจ าตวัของแตล่ะคนรวมกนัเป็นหุ่นยนตย์กัษ ์

การรวมพลงักนัจะสามารถท าใหแ้ขง็แกร่งกวา่การแยกกนัโจมตี 
 

 
การต่อสูก้นัของปิศาจร่างยกัษท่ี์แขง็แกร่งกบัหุ่นยนตย์กัษ ์

ท่ีขบวนการยอดมนุษย ์5 สีร่วมกนัขบัเคล่ือนไปดว้ยความพร้อมเพรียง 
 
 

ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี ปราบปิศาจได้ส าเร็จ จากการร่วมมอืร่วมใจกนั 
 
 

ภาพที ่5.3 แสดงแผนผงัการด าเนินเร่ืองตามแบบฉบบัภาพยนตร์โทรทศัน์ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์
5 สี 

 
 หากดูในภาพรวมแลว้ จะเป็นการด าเนินเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัขั้นและล าดบัการพฒันา      

โครงเร่ืองตามแบบพีระมิดของไฟรทาร์ก (Freytag’s Pyramid) ใน “การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์”  
อัญชลี ชัยวรพร (2551)  แต่ถ้าพิจารณาการด าเนินเร่ืองตามแบบฉบับภาพยนตร์โทรทัศน์                    
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ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี ท่ีมีสถานการณ์การณ์ให้ตวัละครตอ้งตดัสินใจและคล่ีคลายเหตุการณ์
ให้ได้ในหลายช่วงเวลา และแต่ละเหตุการณ์จะน าไปสู่สถานการณ์ท่ีวิกฤติและหนักข้ึนเร่ือยๆ      
ซ่ึงสอดคล้องกับ แผนภาพการเล่าเร่ืองของ Bordwell & Thompson (2016) ท่ีอธิบายว่า “กำรเล่ำ
เร่ืองเป็นห่วงโซ่ของเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ในควำมสัมพันธ์ของ เหตุ – ผล ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเวลำและ
สถำนท่ี” ทั้งน้ี สามารถแสดงการเปรียเทียบแผนภาพพีระมิดของไฟรทาร์กกบัแผนภาพการเล่าเร่ือง
ท่ี Bordwell & Thompson อธิบาย ไดด้งัภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพที่  5.4 แสดงการเปรียเทียบแผนภาพ พีระมิดของไฟรทาร์ก กับ แผนภาพการเล่าเร่ือง                 
ในทศันะของ Bordwell & Thompson  

 
3) ตัวละคร 

นอกจากเน้ือหาท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองสามารถสร้างความความสนใจและดึงดูดใหติ้ดตาม
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแลว้ อีกส่ิงหน่ึงท่ีมีส่วนอยา่งมากในการดึงดูดเด็กๆเอาไวก้็คือ ตวัละคร ส่ิงท่ีจะเห็น
ได้ชัดตลอดมาของขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี  ท่ีได้รับการออกอากาศมายาวนานกว่า40 ปีก็คือ 
เอกลักษณ์และลักษณะเด่นของตัวยอดมนุษย์ท่ีมีสีสันสดใส มีบุคคลิกท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย            
โดยเห็นไดว้่าฝ่ายดีจะเป็นตวัละครท่ีมีบุคคลิกแบน (Flat Character) ถึงแมจ้ะมีปมปัญหาและตอ้ง
ผจญกบัอุปสรรคท่ีแสนสาหสั แต่ก็ยงัคงเป็นตวัละครท่ีเป็นสูตรส าเร็จ แมก้ระทัง่ผูช้มท่ีเป็นเด็กก็ยงั
สามารถคาดเดาการกระท าของตวัละครได้ง่ายๆ อาจกล่าวได้ว่าตวัละครฝ่ายดีท่ีมีบุคคลิกแบนน้ี   
ถูกก าหนดข้ึนมาให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัเด็กๆ เพราะไม่ว่าอย่างไร ตวัละครฝ่ายดีย่อมจะเป็น         
ผูท่ี้คิดดี ท าดี หรือในกรณีท่ีหลงผิดไปท าในส่ิงท่ีไม่ดี ตวัละครเหล่าน้ีก็จะกลบัตวักลบัใจส านึกผิด
ให้เห็นทุกคร้ัง ถึงแมว้า่บุคคลิกของตวัละครฝ่ายดีจะสามารถคาดเดาถึงความคิดและการกระท าได้
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ง่ายๆ  แต่จะเป็นตัวละครท่ีสามารถส่งเสริมการขัดเกลาทางสังคมให้แก่ผูช้มได้ดีโดยเฉพาะ            
ผูช้มท่ีอยูใ่นวยัเด็ก  

 แต่ส่ิงท่ีสังเกตได้ชดัเจนยิ่งข้ึนจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีกลบัอยู่ท่ี บุคคลิกและลกัษณะ
ของตัวละครฝ่ายร้าย ด้วยเสน่ห์และมิติของตัวละครจากการท่ีเป็นตัวละครท่ีมีบุคคลิกกลม 
(Rounded Character) ซ่ึงจะมีความรู้สึกนึกคิดท่ีลึกซ้ึง มีทั้งส่วนดีและส่วนดอ้ยอยูใ่นตวั ดงัเช่นเห็น
ได้จากตัวละคร “กริต้า” ท่ี เป็นตัวละครฝ่ายร้ายแต่กลับหวาดกลัวความมืดของจักรพรรด์ิ                   
แห่งความมืดและพยายามหนีการแต่งงานมาโดยตลอด ถึงแมว้่าการแต่งงานจะเป็นหนทางท่ีจะ
สามารถยึดครองอ านาจมืดสูงสุดเอาไวไ้ดก้็ตาม เห็นได้ว่า “กริตา้” นั้นเป็นตวัละครฝ่ายปิศาจท่ีมี
บทบาทยอ้นแยง้กบัจุดยืนของตนเองท่ีควรจะเป็นเจา้หญิงแห่งความมืด แต่กลบัเป็นปิศาจท่ีเป็นจุด
สวา่งเล็กๆของฝ่ายชาโดว เช่นเดียวกบัจกัรพรรด์ิแห่งความมืด ท่ีมีพลงัความมืดไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั 
แต่กลบัหลงไหลและใฝ่ฝันถึงความสวา่งซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตรงขา้มกบัตวัตนของตวัละคร  การดูดกลืนก
ริต้าเอาไวน้ั้ น เห็นได้ชัดว่าเป็นอีกหน่ึงความยอ้นแยง้ของตัวละครตัวน้ี ถึงแม้ว่าเน้ือเร่ืองจะ                    
แสดงให้เห็นว่าการดูดกลืนกริตาป็นการกระท าท่ีไม่ดี เป็นความร้ายกาจของตัวละครตัวน้ี                  
แต่การดูดกลืนกริต้าไวน้ั้ น กลับส่งผลให้จักรพรรด์ิแห่งความมืดมีพลังและความแข็งแกร่ง                   
ท่ีลดลง ซ่ึงเห็นไดว้า่ ทั้งกรตา้และจกัรพรรด์ิแห่งความมืด มีบุคคลิกขดักบัธรรมชาติของความเป็น
ปิศาจร้ายท่ีควรจะปราถนาครอบครองพลงัสูงสุดและจะตอ้งร้ายกาจให้ถึงท่ีสุดดงัท่ีควรจะเป็น         
โดยบรรดาแม่ทัพปิศาจในเร่ืองน้ีทุกตัวต่างก็เป็นตัวละครฝ่ายร้ายท่ีมีบุคคลิกกลม (Rounded 
Character) เช่นกนั สามารถอธิบายไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่5.2 แสดงการเป็นตวัละครท่ีมีบุคคลิกกลม (Rounded Character) ของตวัละครฝ่ายร้าย 

 
ตวัละครฝ่ายร้าย บุคคลกิกลม (Rounded Character) ทีป่รากฏ 

1. จกัพรรด์ิแห่งความมืด 1. หลงไหลความสวา่งทั้งๆท่ีควรจะหยิง่ในพลงัความมืดของตนเอง 
2. ยนิดีกบัการครอบครองความสวา่งเพียงเลก็นอ้ยถึงแมจ้ะท าใหต้นเองอ่อนแอลง 

2. กริตา้ 1. เป็นเจา้หญิงแห่งความมืดแต่กลบัหวาดกลวัพลงัแห่งความมืด 
2. หนีการแต่งงานถึงแมจ้ะเป็นหนทางท่ีจะไดค้รอบครองพลงัความมืดท่ียิง่ใหญ่ 

3. นายพลชวาสต ์ 1. เป็นปิศาจท่ีมีความแขง็แกร่งสูง แต่กลบัมีความเป็นสุภาพบุรุษท่ีลุ่มลึก 
2. เสียสละแมก้ระทัง่ชีวติของตนเองเพ่ือตอบแทนบุญคุณกริตา้ท่ีเคยช่วยชีวติตนไว ้

4. มาดามนวัร์ 1. หวงัครองอ านาจดว้ยการบังคบัให้กริตา้แต่งงาน แต่สุดท้ายก็ปกป้องลูกสาวจาก
จกัรพรรด์ิแห่งความมืดดว้ยความรักของแมโ้ดยไม่สนใจอ านาจท่ีใฝ่ฝัน 
2. เสียสละแมก้ระทัง่ชีวติตนเองเพ่ือปกป้องลูกสาว ซ่ึงขดักบัความเป็นปิศาจใฝ่สูง 
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ตารางที ่5.2 (ต่อ) 

 
ตวัละครฝ่ายร้าย บุคคลกิกลม (Rounded Character) ทีป่รากฏ 

5. บารอนเนโร 1. เสียสละและจงรักภกัดีอย่างหมดใจต่อจกัรพรรด์ิแห่งความมืด ทั้งๆท่ีฝ่ายชาโดว        
มีแต่การลอบท าร้ายและหวงัยดึอ านาจกนัเอง  
2. สุดทา้ยแสดงความเสียสละท่ียิง่ใหญ่ โดยยอมสละชีวติตนเองใหแ้ก่องคจ์กัพรรด์ิ 

6. มาสควมิอร์ค 1. เสียสละและจงรักภกัดีอย่างหมดใจต่อจกัรพรรด์ิแห่งความมืด ทั้งๆท่ีฝ่ายชาโดว        
มีแต่การลอบท าร้ายและหวงัยดึอ านาจกนัเอง  
2. สุดทา้ยแสดงความเสียสละท่ียิง่ใหญ่ โดยยอมสละชีวติตนเองใหแ้ก่องคจ์กัพรรด์ิ 

 
 นอกจาก น้ี ย ังสั ง เกตพบ อีกว่า  เส น่ ห์ ของปิศาจนอก เห นือจาก เป็นตัวละคร                         

ท่ีมีบุคคลิกกลมดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัประกอบไปดว้ยลกัษณะต่างๆท่ีสร้างสีสันใหก้บัเน้ือเร่ือง ดงัน้ี  
1) ไม่ว่าจะเป็นปิศาจท่ี มี รูปร่างและหน้าตาน่ากลัวขนาดไหน ก็ย ังมี สีสันสดใส               

แตม้อยูบ่นตวัของปิศาจใหเ้ห็นไดช้ดัเจนเสมอ 
2) ปิศาจท่ีแสนดุร้าย ปิศาจท่ีแสนร้ายกาจ (ปิศาจ เกือบทั้ งหมดของเร่ือง) จะไม่ใช่             

ตวัละครท่ีมีลกัษณะแบนราบเพียงอย่างเดียว ปิศาจท่ีดุมาก จะมีมิติอ่ืนๆปรากฏให้เห็นเสมอ เช่น      
ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีสร้างความตลกขบขันแก่ผูช้ม หรือบางคร้ังก็จะตกอยู่ในสถานการณ์            
ท่ีชวนให้ผูช้มเกิดความสงสารและเห็นใจ กล่าวคือ ในปิศาจท่ีเป็นตัวแทนของความชั่วร้าย                
จะถูกสอดแทรกมุมท่ีสร้างสรรค์อยู่บ้าง ถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวละครท่ีมีนิสัยดี แต่สามารถ              
สร้างอารมณ์ดา้นบวกใหแ้ก่ผูช้มไดไ้ม่ยาก 

3) ด้วยเน้ือเร่ืองท่ีมีความมหัศจรรยเ์หนือจริงแบบ Fantasy ตวัปิศาจจะมีความแข็งแกร่ง
กว่าขบวนการยอดมนุษย์ 5 สีเสมอ แต่สุดท้ายจะพ่ายแพ้ต่อความสามัคคีของฝ่ายยอดมนุษย ์           
หรือในบางคร้ังก็เป็นการแพภ้ยัจากความชัว่ร้ายของตนเอง 

4) ประเภทของภาพยนตร์โทรทศัน์ 
ดว้ยอารมณ์ท่ีครบรสของเน้ือเร่ืองดงัท่ีกล่าวในตอนตน้ จึงไม่เพียงแต่สร้างการดึงดูดต่อ

ผูช้มท่ีเป็นเด็กให้ติดตามเพียงเท่านั้น แต่ยงัสามารถดึงดูดการติดตามจากผูช้มท่ีอยูใ่น ทุกเพศ-ทุกวยั 
อีกด้วย นอกจากเน้ือเร่ืองท่ีมีความมหัศจรรยเ์หนือจริงแบบ  Fantasy มีแสง สี เสียง และตวัละคร    
ท่ีสร้างมิติให้กับเน้ือเร่ืองแล้ว ยงัมีความหลากหลายจากเน้ือเร่ืองหลักและเน้ือเร่ืองรองอีกด้วย         
โดยในส่วนของเน้ือเร่ืองหลักท่ีเป็นแกนหลักของเร่ืองท่ีอยู่ใน Genre ประเภท Drama มีเน้ือหา
ซับซ้อนทางอารมณ์ เต็มไปดว้ยการสูญเสีย และบีบคั้นอารมณ์อย่างหนักหนาสาหัสกบัตวัละคร        
ทั้งสองฝ่ายเป็นอยา่งมาก และในส่วนของเน้ือเร่ืองรองท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง
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ไปยงัสถานีต่างๆของทคคิวเจอร์นั้น สามารถสร้างความหลากหลายให้แก่เน้ือเร่ืองได้เป็นอย่างดี 
เห็นได้จากบางตอนท่ีจดัอยู่ Genre ประเภท Comedy มีเน้ือหาชวนให้หัวเราะในความตลกท่ีตวั
ละครสร้างข้ึนในสถานการณ์ท่ีมกัคาดไม่ถึงเสมอ (การใส่แก๊กแบบ Anime) ในขณะท่ีบางตอน  
ชวนให้อมยิ้ม อ่ิมเอมใจ แต่เน้ือเร่ืองรองบางตอนก็ยงัคงความ Drama ท่ีไม่หนกัหนาสาหสัมากนกั 
เป็นเน้ือหาท่ีซ้ึงกินใจแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนเกินท่ีเด็กๆจะเข้าใจได้ สอดคล้องกับการศึกษาเร่ือง 
“ประดิษฐกรรมในการเล่าเร่ืองและสุนทรียรสในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส” ของ จิธิวดี วิไลลอย 
(2547) ไดอ้ธิบายว่าการการผสมผสานแนวเร่ืองท่ีหลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนัจะสามารถสร้างความ
หลากหลายและความน่าสนใจให้กับเน้ือเร่ืองท่ีน าเสนอได้ดี และด้วยแสงสีเสียงและเร่ืองราว
มหศัจรรยห์ลากอารมณ์น้ีประกอบเขา้กบัอุปกรณ์ (ของเล่น) ต่างๆท่ีมีลูกเล่นมากมาย สามารถพลิก
แพลงเป็นรูปแบบต่างๆ มีแสง สี เสียง และอาณุภาพท่ีสามารถจัดการปิศาจร้ายกาจท่ีคุกคาม            
ความสงบสุขได้อยู่หมัด จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจหากส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถดึงดูดเด็กๆรุ่นใหม่                       
มาไดต้ลอดกวา่ 40 ปี 

5) ส่ือส าหรับเด็ก 
ในความสนุกสนานเหนือจริงแบบ Fantasy ดงัท่ีกล่าวมานั้น อีกหน่ึงส่ิงท่ีขบวนการ 

ยอดมนุษย์ 5 สี ขาดไม่ได้คือการเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ประเภท Action ท่ีมีฉาก “ต่อสู้” กัน
ระหว่างตัวละครทั้ งสองฝ่าย หากมองเฉพาะแค่ภาพและเสียงท่ีปรากฏในฉาก “ต่อสู้” เหล่าน้ี             
อาจเห็นได้ว่าเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ท่ี ส่ือสารความรุนแรงสู่เด็กๆโดยตรง แต่ในการศึกษา
วิเคราะห์คร้ังน้ีเป็นการรับชมแบบไล่เรียงไปตามล าดบัเร่ืองราวท่ีเน้ือเร่ืองน าเสนอ กลบัเห็นไดว้่า 
ดว้ยเน้ือเร่ืองท่ีอยู่ใน Genre ประเภท Fantasy ท าให้บริบทของฉาก Action ท่ีน าเสนอการ “ต่อสู้” 
ระหวา่งตวัละครนั้นจะถูกลดทอนความรุนแรงลงเน่ืองจากอยูใ่นบริบทท่ีเหนือความเป็นจริงไปดว้ย              
การต่อสู้ในฉากต่างๆก็เป็นการแสดงท่ีเหนือจริงเช่นกนั เช่น ตวัละครจะไม่ได้สู้กนัดว้ยมือเปล่า            
แต่จะใช้อาวุธสีสันสดใสในการต่อสู้และตัวละครท่ีปรากฏในฉากต่อสู้จะไม่ใช่ตัวละคร                  
ท่ีเป็นมนุษย ์แต่จะเป็นตวัละครท่ีเป็นยอดมนุษย ์(ตวัละครท่ีแปลงร่างแล้ว), ปิศาจ และหุ่นยนต ์          
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่นเดียวกับอาวุธท่ีปรากฏ โดยจะเป็นอาวุธ                 
ท่ีมีรูปแบบการใช้งานและมีลกัษณะท่ีให้ความรู้สึกเป็นเหมือนกบั “ของเล่น” มากกวา่เป็นอาวุธท่ี
สมจริง นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ไม่วา่จะเป็นตวัละครฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายก็ตาม  เม่ือเป็นฝ่ายถูกท าร้าย 
ภาพท่ีน าเสนอจะมีความเป็น Fantasy เหนือความเป็นจริงเช่นกัน เช่น การลอยกระเด็นไปไกล             
เกินกว่าความเป็นจริงมาก (ลอยไปจนสุดขอบฟ้าหรือลอยข้ามภูเขา) การถูกยิงหรือถูกฟัน                        
จะไม่ไดป้รากฏเป็นรอยเลือดแต่จะเป็นสะเก็ดประกายไฟหรือเป็นแสงสีวบูวาบ เป็นตน้  
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 นอกจากน้ี มุมกลอ้ง แสงสี และเอฟเฟคต่างๆในฉากต่อสู้ กลบัถูกน ามาเป็นส่วนช่วย 
ในการลดทอนและบดบงัไม่ให้ผูช้มเห็นว่าอาวุธสัมผสักับตวัละครฝ่ายถูกกระท าโดยตรง เช่น               
การใชมุ้มกลอ้งท่ีผูช้มจะไม่เห็นส่วนของคมดาบก าลงัแนบอยูก่บัตวัละครท่ีถูกฟัน, การใชแ้สงและ
เอฟเฟคบดบังไม่ให้เห็นว่าอาวุธสัมผสักับร่างกายของฝ่ายตรงข้าม, ตัวละครท่ีถูกฟันหรือยิง                
จะโดนโจมตีดว้ยล าแสงแทนการสัมผสักบัอาวุธโดยตรง เป็นตน้ ดว้ยบริบทการต่อสู้แบบ Fantasy 
และอาวุธท่ีเป็นของเล่น เม่ือประกอบกบัภาพท่ีมีการบดบงัดว้ยมุมกลอ้ง แสงสี และเอฟเฟคต่างๆ
แลว้ จึงเป็นเร่ืองราวท่ีง่ายต่อการเขา้ใจของเด็กๆวา่เป็นเร่ืองราวท่ีอยูใ่นโลกสมมติหรือเป็นเร่ืองราว      
ในจินตนาการเพียงเท่านั้น  

 

 
 

ภาพที ่5.5 แสดงการต่อสู้ในลกัษณะ Fastasy และการบดบงัการสัมผสัอาวธุดว้ย แสงและเอฟเฟค 
 
 

 
 

ภาพที ่5.6 แสดงลกัษณะของอาวธุท่ีมีรูปแบบคลา้ยกบัของเล่น 
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 จากกลุ่มเป้าหมายของภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการ 5 สี ท่ีเป็นเด็กท่ีอยูใ่นช่วงวยั
ประถมศึกษา (6-12ปี) เด็กท่ีอยูใ่นช่วงอายุนอ้ยๆบางคนอาจแยกแยะระหวา่งโลกจริงกบัโลกสมมติ
ไดเ้พียงแค่ระดบัหน่ึง เด็กท่ียงัอยูใ่นช่วงอายุน้อยๆ ควรรับชมไปพร้อมกบัผูป้กครองเน่ืองจากเด็ก
บางคนอาจยงัไม่สามารถแยกแยะโลกจริงกับโลกในจินตนาการได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ กฎทอง
ส าหรับลูก ในเร่ืองของความแตกต่างระหว่างเร่ืองจริงกับเร่ืองสมมติ ของโครงการส่งเสริม
ส่ือมวลชนเพื่อเด็ก (กสด.) มูลนิธิเพื่อพฒันาเด็กและส านกัพิมพรั์กลูก (2536) ท่ีอธิบายวา่ รายการ
โทรทัศน์บางรายการอาจน ามาใช้สอนให้ เด็กๆได้เรียนรู้ถึงความต่างระหว่างโลกสมมติ                
กับโลกแห่งความเป็นจริง พ่อแม่จะต้องคอยบอกลูกว่าช่วงไหนเป็นช่วงของการเล่าเร่ือง                  
ตามจินตนาการ และช่วงไหนคือเร่ืองราวท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในโลกของความเป็นจริง การสอน              
ในระหวา่งการรับชม ไปดว้ยกนัระหวา่งลูกๆกบัพ่อแม่ดว้ยค าแนะน าย  ้าๆบ่อยๆนั้น จะท าให้เด็กๆ
เขา้ใจและคิดตามในส่ิงท่ีไดย้ิน เด็กๆจะสามารถแยกแยะไดร้ะหวา่ง “ตวัละคร กบั  มนุษยจ์ริงๆ” 
และยงัเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่ง “เร่ืองจริง กบั เร่ืองจินตนาการในโลกสมมติ” ไดอี้กดว้ย 

 ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด “เน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเด็กตามช่วงวยั    
5-12 ปี” ของ ศิริวรรณ อนนัต์โท และเกียรติสุดา ภิรมย ์(2551) โดยการรับชมภาพยนตร์โทรทศัน์
ชุดขบวนการยอดมนุษย ์5 สี ส าหรับเด็กในช่วงวยั 5-7 ปียงัคงตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากผูป้กครอง         
อย่างเคร่งครัด เน่ืองจากเน้ือหาบางส่วนยงัเกินความเขา้ใจของเด็กในช่วงวยัดงักล่าว แต่ส าหรับ
ในช่วงอายุ 8-12 ปีจะสามารถเขา้ใจและแยกแยะเน้ือหาของเร่ืองไดด้ว้ยตนเอง โดยสามารถอธิบาย                 
ไดด้งัตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที ่5.3 แสดงเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเด็กในช่วงวยั 5-7 ปี 

 

ส่ิททีน่ ามาพจิารณา 
การน าเสนอ 

ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ในช่วงวยั 5-7 ปี 

การน าเสนอ 
ของขบวนการ
ยอดมนุษย์ 5 สี 

เน้ือหา 1) อย่าเน้นการใชอ้ารมณ์ระหวา่งความเป็นจริงและจินตนาการ
(เดก็วยันี ้ยงัไม่สำมำรถแยกแยะควำมเป็นจริงและจินตนำกำรได้) 
2) อยา่เสนอความผิดหวงัท่ีรุนแรง, ความวติกกงัวล หรือประเด็น
ท่ีเก่ียวกบัจิตใจ 
3) อยา่เสนอความเป็นอนัธพาลหรือการบีบบงัคบัข่มขู่ 

 ยงัไม่เหมำะสม 
( เน้ือหาหนกัเกินไป ) 

ภาษา 1) หา้มใชค้  าหยาบคาย  เหมาะสม 
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ตารางที ่5.3 (ต่อ) 

 

ส่ิททีน่ ามาพจิารณา 
การน าเสนอ 

ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ในช่วงวยั 5-7 ปี 

การน าเสนอ 
ของขบวนการ 
ยอดมนุษย์ 5 สี 

ความรุนแรง 1) สามารถดูภาพการ์ตูนท่ีมีการต่อยตีกนัไดบ้า้ง แต่ไม่ควรมีภาพ
หรือภาพการ์ตูนท่ีมีการใชค้วามรุนแรงจนบาดเจ็บหรือถึงตาย 

 ยงัไม่เหมำะสม 
(ควรได้รับกำรชี้แนะ) 

เก่ียวกบัเพศ 1) น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างเด็กชายและ
เด็กหญิงได ้แต่ไม่ควรมีมากกวา่นั้น 

 เหมาะสม 

ความกลวั 1) ดูเร่ืองผีได้ แต่อย่าให้เป็นเร่ืองอันตรายเก่ียวกับพ่อแม่หรือ           
พี่นอ้งของเด็ก 

 ยงัไม่เหมำะสม 
(ควรได้รับกำรชี้แนะ) 

พฤติกรรมทางสงัคม 1) เสนอตน้แบบท่ีดีมีความหลากหลายทางเพศและเช้ือชาติ 
2) หา้มน าเสนอเน้ือหาเชิงอคติ 

 เหมาะสม 

 
ทีม่า: ศิริวรรณ อนนัตโ์ท และเกียรติสุดา ภิรมย ์(2551, น.11-54 - 11-56) 

 
 

ตารางที ่5.4 แสดงเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเด็กในช่วงวยั 8-10 ปี 
 

ส่ิททีน่ ามาพจิารณา 
การน าเสนอ 

ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ในช่วงวยั 8-10 ปี 

การน าเสนอ 
ของขบวนการ 
ยอดมนุษย์ 5 สี 

เน้ือหา 1) เด็กจะเร่ิมรับกับความขดัแยง้ทางอารมณ์ได ้เช่นการสูญเสีย
สตัวเ์ล้ียง บิดามารดาหรือการหยา่ร้าง 
2) ถ้ามีฉากท่ีแสดงอารมณ์โกรธ, อันธพาล, ความจงรักภักดี, 
ประเด็นด้านศีลธรรมควรน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้เด็ก           
ไดเ้ห็นในเน้ือหาดว้ย 
3) อยา่เสนอความเป็นอนัธพาลหรือการบีบบงัคบัข่มขู่ 

 เหมาะสม 

ภาษา 1) มีค  าหยาบคายไดบ้า้ง เช่น การสบถ  เหมาะสม 
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ตารางที ่5.4 (ต่อ) 

 

ส่ิททีน่ ามาพจิารณา 
การน าเสนอ 

ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ในช่วงวยั 8-10 ปี 

การน าเสนอ 
ของขบวนการ
ยอดมนุษย์ 5 สี 

ความรุนแรง 1 )  ดู ภ าพ ก าร ต่ อ สู้ ข อ งพ ร ะ เอ ก ห รื อ ก าร ใช้ อ าวุ ธ ไ ด ้                             
แต่อยา่ใหเ้ห็นเลือด 
2) การใชค้วามรุนแรงควรแสดงให้เด็กเห็นวา่มีผลท าให้เจ็บปวด
มากกวา่ระบายอารมณ์หรือการเอาชนะ 

 เหมาะสม 
(ควรได้รับกำรชี้แนะ) 

เก่ียวกบัเพศ 1) ใช้มุกตลกเก่ียวกับการใช้อวัยวะต่ างๆ  แต่ไม่ควรเป็น                  
ตลกทางเพศ 

 เหมาะสม 

ความกลวั 1) ดูสถานการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สบายใจได ้แต่ตอ้งจบอยา่งมีความสุข 
2) ดูภาพหนา้ตาน่ากลวัและภาพปิศาจได ้

 เหมาะสม 

พฤติกรรมทางสงัคม 1) แสดงให้เด็กเห็นวา่ พฤติกรรมต่อตา้นสังคมหรือการเหยยีดผิว
ตอ้งไดรั้บผลตอบแทนเชิงลบ 

 เหมาะสม 

 
ทีม่า: ศิริวรรณ อนนัตโ์ท และเกียรติสุดา ภิรมย ์(2551, น.11-54 - 11-56) 

 
 

ตารางที ่5.5 แสดงเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเด็กในช่วงวยั 11-12 ปี 
 

ส่ิททีน่ ามาพจิารณา 
การน าเสนอ 

ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ในช่วงวยั 11-12 ปี 

การน าเสนอ 
ของขบวนการยอด

มนุษย์ 5 สี 

เน้ือหา 1) เด็กจะรับกับประเด็นความซับซ้อนทางจิตใจได้มากข้ึน                  
เช่น ความสูญเสีย การถูกปฏิเสธ และความผิดหวงั 
2) เด็กสามารถแยกแยะความถูกผิดและสถานการณ์ ท่ี เป็น            
ละครได ้

 เหมาะสม 

ภาษา 1) มีค  าหยาบคายไดบ้า้ง เช่น การพดูถึงอวยัวะต่างๆในร่างกาย  เหมาะสม 
ความรุนแรง 1) ดูภาพการต่อสู้ในประวติัศาสตร์ได ้แต่อยา่ให้เห็นภาพความ

รุนแรงแบบใกล้ๆ  
2) การใชค้วามรุนแรงควรแสดงให้เด็กเห็นวา่มีผลท าให้เจ็บปวด
มากกวา่ระบายอารมณ์หรือการเอาชนะ 

 เหมาะสม 
(ควรได้รับกำรชี้แนะ) 
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ตารางที ่5.5 (ต่อ) 

 

หัวข้อทีน่ ามาพจิารณา 
การน าเสนอ 

ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ในช่วงวยั 11-12 ปี 

การน าเสนอ 
ของขบวนการ
ยอดมนุษย์ 5 สี 

เก่ียวกบัเพศ 1) ไม่ให้มีภาพเปลือย แต่มีการจุมพิตทกัทายระหวา่งเด็กชายและ
เด็กหญิงได ้
2) อยา่ใหมี้การเลียนแบบทางเพศ 

 เหมาะสม 

ความกลวั 1) ดูเร่ืองราวละครท่ีท าให้ไม่สบายใจได้ แต่ต้องไม่เก่ียวกับพ่ี
นอ้งหรือความปลอดภยั 
2) ดูความน่ากลวัเล็กน้อยได ้แต่ตอ้งน าเสนอวีการแกปั้ญหาเชิง
บวกท่ีชดัเจนแก่เด็ก 

 เหมาะสม 

พฤติกรรมทางสงัคม 1) อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมีความส าคญัมากต่อเด็กในวยัน้ี 
2) แสดงใหเ้ด็กเห็นถึงผลกระทบต่อพฤติกรรมต่อตา้นสงัคมหรือ
การเหยยีดผิว 

 เหมาะสม 

 
ทีม่า: ศิริวรรณ อนนัตโ์ท และเกียรติสุดา ภิรมย ์(2551, น.11-54 - 11-56)  

 
5) การขัดเกลาทางสังคม 

ดว้ยเน้ือหาของภาพยนตร์โทรทศัน์ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี ท่ีมีแก่นเร่ืองว่าดว้ย
ศีลธรรมจรรยา สอดแทรกการคิดดีท าดีเอาไว้ โดยจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าเน้ือหาของ 
ขบวนการรถไฟด่วนพิเศษ ทคคิวเจอร์ มีการสอดแทรกแกนหลกัของการขดัเกลาทางสังคมส าหรับ
เด็กและเยาวชนไทยจ านวน 8 ประการ จากทั้งหมด 12 ประการ นอกจากน้ีดว้ยรูปแบบการน าเสนอ
และเทคนิคการเล่าเร่ืองท่ีชวนดึงดูดเด็กๆให้ติดตามรับชม เด็กๆจะสามารถซึมซับการขดัเกลาทาง
สังคมเหล่าน้ีไดไ้ม่ยาก เป็นอีกหน่ึงส่ือท่ีมีส่วนในการหล่อหลอมให้เด็กเรียนรู้และเป็นบุคคลท่ีพึง
ประสงค์ของสังคม เด็กๆจะสามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่คนอ่ืนๆในสังคม และเติมโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี
ของสังคม ซ่ึงนับเป็นการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม ( Indirect Socialization) ท่ีเกิดข้ึนจากการ  
เรียนรู้, สังเกต จากการกระท าและความรู้สึกนึกคิดจากบทบาทการแสดงของตวัละครท่ีรับชม     
เช่น การเรียนรู้แบบอยา่งท่ีดีจากตวัละครฝ่ายดี จากยอดมนุษย ์จากฮีโร่ และการตระหนกัถึงส่ิงท่ีไม่
ควรท า ส่ิงไม่ดี ส่ิงท่ีไม่ควรน ามาเป็นแบบอย่างจากตวัละครฝ่ายร้าย เด็กๆจะซึมซับแบบอย่าง
เหล่าน้ีสู่จิตใตส้ านึกไดโ้ดยไม่รู้ตวั และจะค่อยๆปรับตวัไปในแนวทางท่ีดีต่อไป ซ่ึงเห็นไดว้่าเป็น
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การขดัเกลาทางสังคมผ่านทางส่ือสารมวลชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด “ตวัแทนของกระบวนการ
ขดัเกลาทางสังคม” ของ ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน (2556) ท่ีอธิบายวา่ ส่ือสารมวลชนเป็นอีกหน่ึง
ตวัแทนท่ีมีบทบาทและอิทธิพลต่อสมาชิกในสังคม โดยเป็นการเรียนรู้ผา่นขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ ซ่ึง
จะมีส่วนในการขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆ เช่น ทศันคติ และแบบแผนการประพฤติปฏิบติัตน 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Noman J Medoff (2010) ท่ีมองถึงบทบาทเชิงบวก
ของส่ือมวลชนต่อสมาชิกในสังคม ว่า ส่ือมวลชนคือตวัแทนทางสังคมท่ีจะแสดงให้เห็นคุณค่า          
ในส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิด และสอนให้สมาชิกไดเ้รียนรู้วา่ควรประพฤติปฎิบติัตนอย่างไร รวมไปถึง
ความรู้ความเขา้ใจในการใชชี้วติท่ีควรตระหนกัถึงบรรทดัฐานทางสังคมดว้ย 

 จากการสอดแทรกแกนหลกัของการขดัเกลาทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชนไทย
จ านวน 8 ประการในเน้ือหาของภาพยนตร์โทรทัศน์ยอดมนุษย์ 5 สี ท่ีพบในการวิเคราะห์ใน
งานวิจยัช้ินน้ี หากมองตามความมุ่งหวงัของสังคมในการปลูกฝังสมาชิกในสังคมให้มีบุคคลิกภาพ
เป็นไปตามขนบ ธรรมเนียม วฒันธรรม ของ สุภตัรา สุภาพ และคณะ (2550) จะเห็นไดว้า่ขบวนการ
ยอดมนุษย ์5 สีเป็นอีกหน่ึงส่ือท่ีจะสามารถปลูกฝังผูช้มในดา้นต่างๆ เช่น  

1) การปลูกฝังด้านระเบียบวินัย (Basic disciplines) ในการเรียนรู้กฏเกณฑ์ต่างๆของ
สังคม การอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจากเน้ือเร่ืองท่ีมีการสอดแทรก
การขัดเกลาทางสังคมท่ีพบ ได้แก่  การเคารพกฏกติกาของสังคม, ความมีระเบียบวินัย ,                      
การมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ซ่ึงยงัจะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัดา้นอ่ืนๆไดอี้กมากมาย 
เป็นตน้ 

2) การปลูกฝังความมุ่งหวงั (Aspirations) โดยจะเป็นการปฏิบติัตามกรอบของสังคม โดย
จากเน้ือเร่ืองท่ีมีการสอดแทรกการขดัเกลาทางสังคมท่ีพบ ได้แก่ การมีภาวะผูน้ า, ความสามคัคี
ร่วมมือร่วมใจ, การเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน, ความขยนัหมั่นเพียร ความพยายาม, มีความคิด
สร้างสรรค ์เป็นตน้ 

3) การสอนให้รู้จกัทศันคติและบทบาททางสังคม (Attitudes and Social roles) เป็นการ        
รู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน โดยจากเน้ือเร่ืองท่ีมีการสอดแทรกการ              
ขดัเกลาทางสังคมท่ีพบ ได้แก่ ความอ่อนน้อม เครพผูอ้าวุโส, ความสามคัคีร่วมมือร่วมใจ, ความ           
มีภาวะผูน้ า เป็นตน้ 

6) การเลยีนแบบ  
ดว้ยฉาก Action “การต่อสู้” ระหวา่งปิศาจและฮีโร่จะเป็นช่วงท่ีเด็กๆช่ืนชอบ เม่ือเด็กๆ

ช่ืนชอบส่ิงท่ีพวกเขารับชมเด็กๆจะก้าวเข้าสู่โลกในจินตนาการด้วยการเล่น ด้วยเน้ือเร่ืองแบบ 
Fantasy และบริบทของเน้ือเร่ืองท่ีมีปิศาจ อาวุธท่ีเหมือนของเล่น ฮีโร่ท่ีท่ีเด็กๆช่ืนชอบ รวมไปถึง
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การต่อสู้ท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ จึงไม่แปลกหากการเล่นของเด็กๆ จะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ 
จากการรับชมส่ิงท่ีพวกเขาช่ืนชอบเหล่าน้ี  ดังเช่นท่ี พีระ จิรโสภณ (2547) ได้กล่าวถึง “การ
เลียนแบบ (Imitation)” ว่า เด็กและเยาวชนจะสามารถเลียนแบบและปฏิบัติตามส่ิงท่ี เห็น                
ในส่ือมวลชน ซ่ึงจะเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตุได้ง่ายในเชิงรูปธรรม การท่ีเด็กๆรับชมไปพร้อมกบั
ค าแนะน าของผูป้กครอง และการท่ีผูป้กครองสังเกตความคิด พฤติกรรม รวมถึงการเล่นของลูก จะ
สามารถแนะน าในส่ิงท่ีควรและยงัสามารถให้แง่คิดและเหตุผลท่ีเหมาะสมกบัลูกๆ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
ในการขดัเกลาทางสังคมด้วยวิธการทางตรง (Direct Socialization) ท่ีพ่อแม่จะเป็นผูข้ดัเกลาลูกๆ
ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฌ็อง เปียเจท ์(Jean Piaget) ท่ีกล่าวไวว้า่ การอบรมสั่งสอน
เด็กๆควรอบรมด้วยเหตุผลทางศีลธรรม (Moral Reasoning) โดยเด็กในแต่ละช่วงอายุ จะเข้าใจ
เหตุผลทางศีลธรรมไดต่้างกนั พอ่แม่และผูป้กครองจึงมีส่วนส าคญัอยา่งมากในการมอบเหตุผลและ
ทศันคติแก่ลูกในการรับชม  

7) การเป็นแบบอย่าง 
อยา่งไรก็ตาม “การต่อสู้” ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ือง ไม่ไดมี้แค่เพียงการต่อสู้ในฉาก Action  

ท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจแก่เด็กๆเพียงเท่านั้ น แต่ด้วยแก่นหลักของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด 
ขบวนการยอดมนุษย ์5 สีท่ีสอดแทรกมาตลอดกวา่ 40 ปี ท่ีส่ือให้เด็กๆเห็นถึง “การต่อสู้” กบัความ
ไม่ดีต่างๆดว้ยความดี ดว้ยการเป็นแบบอย่างท่ีดีของฮีโร่ท่ีเด็กๆช่ืนชอบ การคิดดี-ท าดี การเป็นผูท่ี้
อยูใ่นแนวทางท่ีถูกตอ้งเสมอ จึงสามารถ “เป็นแบบอยา่ง” ท่ีดีในการคิดดีท าดีให้แก่เด็กๆไดอี้กทาง
หน่ึงดว้ย สอดคลอ้งกบั พีระ จิรโสภณ (5247) ท่ีกล่าวถึงการเรียนรู้ผ่านส่ือมวลชนท่ีสามารถสร้าง
แรงเสริมทางบวก ว่า การอ้างอิงเป็นแบบอย่าง (Identification) จะเป็นการเลียนแบบโดยรวม
มากกวา่จะเป็นการเลียนแบบเฉพาะเจาะจงเพียงบางส่วนของพฤติกรรม การอา้งอิงเป็นแบบอยา่งจะ
มีความซับซ้อนและสังเกตุไดย้าก แต่จะเป็นการสร้างแบบอย่างของพฤติกรรมไดอ้ย่างฝังลึกและ
ย ัง่ยนื เช่นเดียวกบัการท่ีเด็กๆรับชมและเขา้ใจเน้ือหาของส่ิงท่ีส่ือออกมาจากภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด 
ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เด็กๆจะสามารถซึมซับแก่นหลกัของเน้ือเร่ืองได ้เด็กจะมีความเขา้ใจถึง
วถีิของฮีโร่ท่ีพวกเขาช่ืนชอบรวมไปถึงความไม่ดีจากบทบาทการแสดงของปิศาจ เด็กๆก็จะสามารถ
ตระหนักได้ถึงความเหมาะสมท่ีถูกตอ้งของการกระท าของพวกเขาได้ หากมองในแง่ของความ
รุนแรงแล้ว เด็กท่ีอยู่ในช่วงวยัท่ีโตพอจะสามารถเขา้ใจและตระหนักถึงความรุนแรงท่ีสามารถ
เกิดข้ึนไดจ้ากการกระท าท่ีเป็นเพียงแค่ “การเลียนแบบ” ท่ีเกิดจากการเล่นตามส่ิงท่ีเห็นในบางฉาก
เท่านั้น แต่เด็กจะสามารถเรียนรู้และเขา้ใจการ “อา้งอิงเป็นแบบอยา่ง” ท่ีพวกเขาสามารถจะกระท า
ในส่ิงท่ีถูกท่ีควรแก่คนอ่ืนๆในสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กมลวรรณ โลห์สิวานนท ์(2552) ท่ีแสดงถึง
ผลการศึกษาของโครงการเพื่อเด็กไทยใส่ใจส่ือ ในบทสัมภาษณ์ของเด็กท่ีสะทอ้นวิธีคิดดีๆจากการ
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รับชมโทรทศัน์ในประเภทเดียวกนัน้ี ดงัน้ี “ผมชอบดูรำยกำรกำร์ตูนช่อง 9 ตอนวันเสำร์ อำทิตย์ 
เหมือนกัน เพรำะมันสอนให้รู้จักกำรให้อภัยหรืออะไรพวกนี ้บำงอย่ำงกส็อนให้รู้จักท ำควำมดี...ก็
เอำไปใช้กับเพ่ือนๆ อย่ำงเช่นว่ำคอยช่วยเหลือเวลำเพ่ือนล ำบำก” จึงอาจกล่าวได้ว่าด้วยเน้ือหา        
การขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆท่ีภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด  ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี เนน้ใหเ้ด็กๆ
เข้าใจมาตลอดกว่า 40 ปี โดยเฉพาะด้าน ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค               
การปกป้องพิทกัษ์ช่วยเหลือผูอ่ื้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีจากส่ือ            
ท่ีมีต่อเด็กๆ ท่ีจะช่วยขัดเกลาให้เด็กๆตระหนักถึงการเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในแบบท่ีสังคมต้องการ                
ในอนาคตต่อไป 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะดา้นการน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์  
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง  “การวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขัดเกลาทางสังคม              

ของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี” ผูว้ิจยัเกิดข้อเสนอแนะอันจะน าไปสู่
แนวทาง  ในการพฒันาภาพยนตร์โทรทศัน์ของไทย ดงัน้ี  

 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งหวงัให้ผลการวิจยัท่ีได้สามารถน าไปใช้ต่อยอดเพื่อพฒันา
แนวทางในการผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์ของไทย โดยเฉพาะภาพยนตร์โทรทัศน์ส าหรับเด็ก                
ทั้งในดา้นของเทคนิคการเล่าเร่ือง และการสอดแทรกเน้ือหาต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป                
ในอนาคต 

 2. ภาพยนตร์โทรทัศน์ไม่ได้ท าหน้าท่ี เพียงแค่ให้ความบันเทิงแต่เพียงเท่ านั้ น                   
จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีท าให้ได้เห็นว่า หากผู ้ผลิตส่ือ องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง                  
ในการพฒันาดา้นต่างๆทางสังคม สามารถน าศกัยภาพของส่ือภาพยนตร์โทรทศัน์มาประยุกต์ใช้ 
เพื่ อสอดแทรก  ป ลูก ฝั ง  ห รือน า เสนอข้อมู ล ท่ี เป็ นประโยช น์ ต่อผู ้ชม  ก็ อ าจจะท าให ้                              
เกิดการพฒันาทางสังคมท่ีดียิง่ข้ึนในอนาคต 

 ขอ้เสนอแนะดา้นการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์เน้ือหาและบทบาทการขดัเกลาทางสังคมของ

ภาพยนตร์โทรทศัน์ ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี” ท าให้ผูว้ิจยัเห็นวา่ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษา                  
หรือต่อยอดจากงานวจิยัดงัน้ี 

 1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์โทรทัศน์แนวยอดมนุษย ์               
หรือซูเปอร์ฮีโร่ท่ีมีการแปลงร่างท่ีเป็นภาพยนตร์โทรทศัน์ส าหรับเด็กของไทย โดยน ามาศึกษา
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เปรียบเทียบกบัเทคนิคการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์โทรทัศน์ญ่ีปุ่น ชุด ขบวนการยอดมนุษย ์5 สี 
เพื่อใหเ้ห็นถึงความเหมือน หรือความแตกต่างไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษ าภาพยนต ร์  Hero Live Action ท่ี มี ก ารก าร เผยแพ ร่ต่อ เน่ื อง                    
เป็นระยะเวลายาวนานเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย เช่น ภาพยนตร์โทรทศัน์อุลตร้าแมน รวมไปถึงภาพยนตร์          
ซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายมาร์เวล สตูดิโอ (Marvel Studio) เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคในการเล่าเร่ืองท่ีท าให้
ประสบความส าเร็จและไดรั้บความนิยมมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน รวมถึงแนวทางในการสอดแทรก           
การขดัเกลาทางสังคมต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาปรับปรุงการผลิตส่ือของไทยใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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