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and a Comparison of Narratologies.
ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว
บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ ีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องโดยเน้นที่ผู้เล่าเรื่อง (Narrative
technique: Narrator’s Voice) และวิเคราะห์จิตสํานึกแห่งความคิด (Ideology) ที่ปรากฏในวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์เรื่อง สโนว์ ไวท์ (Snow White) สํานวนวรรณกรรม 1 เรื่อง และดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ 8 เรื่อง
ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการเล่าเรือ่ งโดยเน้นที่ผู้เล่าเรื่องในสโนว์ ไวท์ทงั้ 9 สํานวน ใช้กลวิธี 3 แบบ
ได้แก่ การใช้บุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่าเรื่องแบบรูแ้ จ้งเห็นจริงทุกอย่าง (third-Person omniscient narrator) การใช้
บุรุษที่ 1 ที่เป็นตัวละครหลัก (first-person character narrator) และการใช้บุรุษที่ 1 ที่เป็นพยาน (first-person
witness-narrator) และมีแนวคิดหลักและแนวคิดรองที่มีรว่ มกันคือ เรื่องความดีกับความชั่ว (Good vs. Evil)
และการตามหาตัวตนและการพิสูจน์ตัวเอง (Individual Quest) ในเรื่องจิตสํานึกแห่งความคิด (Ideology) นั้น
สิ่งที่ปรากฏเป็นลักษณะร่วมและมีความเป็นสากล ได้แก่ เรื่องครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว
(Family and Relationships) เพศภาวะ (Gender) การเป็นคู่แข่งทางเพศ (Sexual Rivalry) อํานาจแห่งความ
งาม (Beauty Myth / Beauty is power) การค้นพบตัวตน (Self-actualization / Self-realization) ความเท่า
เทียมกันในสังคม (Human equality) และวัฏจักรชีวิต (Life cycle)
คาสาคัญ : สโนว์ ไวท์ เทพนิยายกริมม์ วลาดิมีร์ พรอพพ์ กลวิธีการเล่าเรื่อง แนวคิดหลัก
จิตสํานึกแห่งความคิด
Abstract
This study aimed to compare the strategies of the narrative by focusing on the narrator's
voice and analysis of Ideologies that appear in Snow White 1 text and 8 films adaptations.
The result showed that in 9 versions of Snow White used the narrator's voice in 3 modes
include of third-Person omniscient narrator, first-person character narrator and first-person witnessnarrator. Moreover the common of main theme and sub theme are Good vs. Evil and Individual
Quest respectively. The manifests of the universal Ideologies are Family and Relationships Gender,
Sexual Rivalry, Beauty Myth / Beauty is power, Self-actualization / Self-realization, Human equality
and Life cycle.
Key words: Snow White, Grimm's Fairy Tales, Vladimir Propp, Narrative technique, Theme, Ideology
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บทนา
นิทานพื้นบ้านเป็นรูปแบบหนึ่งของเรื่องเล่า (narrative) การเล่าเรื่อง (narration) เพื่อบอกเล่า
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จึงมีบทบาทหน้าที่เสมือนเป็นกระจกสื่อสารความคิดที่สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อต่าง ๆ ในแต่ละสังคมได้เป็นอย่างดี
ผลงานการรวบรวมนิทานทีต่ ีพิมพ์นิทานพื้นบ้านสําหรับเด็ก Kinder-und-Hausmärchen หรือ
Children and Household Tales (ค.ศ. 1812-1857) ของสองพีน่ ้องตระกูลกริมม์ ยาคอบ ลุดวิก คาร์ล กริมม์
(Jacob Ludwig Carl Grimm) และวิลเฮล์ม คาร์ล กริมม์ (Wilhelm Carl Grimm) นั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่เยี่ยมยอดชิ้นหนึ่ง ผลงานของกริมม์เป็นทีย่ อมรับในวงวรรณกรรม นักคติชน นักวิชาการว่าเป็นการรวบรวม
นิทานพื้นบ้านชิ้นหนึ่งที่สําคัญของโลกที่แสดงความเป็นเยอรมัน ถือได้ว่าเป็นการบุกเบิกศาสตร์ด้านคติชน
วิทยา ซึ่งส่งผลให้นักวิชาการ นักคติชนวิทยาเริม่ สํารวจ รวบรวมและแบ่งประเภทนิทานพื้นบ้านตลอดจน
ข้อมูลคติชนประเภทอื่น ๆ อย่างเป็นระบบให้แก่นักคติชนวิทยาในยุคต่อ ๆ มา และเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเรื่อง
เล่าพื้นบ้านเป็นต้นกําเนิดอารยธรรม กริมม์เชื่อว่าอุดมการณ์ จริยธรรม จารีตประเพณี และกฏระเบียบต่าง ๆ
ของสังคมจะทําให้มนุษย์เข้าใจตนเอง ยกระดับจิตใจและซ่อมสร้างสังคมให้มีบรรทัดฐานที่สูงขึ้น
สโนว์ ไวท์ (Snow White) เป็นเทพนิยายกริมม์อีกเรื่องหนึ่งทีป่ ระทับอยู่ในใจผู้ที่ได้ฟงั ไม่รู้เลือน
ยืนยันได้จากความถี่ในการนํามาผลิตซ้ํา ตีความใหม่ (reinterpretation) มีมมุ มองและวิธีการเล่าเรื่องที่
แตกต่างกันไป ดัดแปลง แปร – เปลี่ยน นําเสนอหลากหลายรูปแบบ ทั้งวรรณกรรม การ์ตูน ละครโทรทัศน์
ขนาดสั้น ละครโทรทัศน์ชุดยาว ภาพยนตร์เงียบ และภาพยนตร์ฮอลลีวูด (Hollywood) ซึ่งถือเป็นกระแสหลัก
ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในวงการภาพยนตร์
ในช่วงปี ค.ศ. 2010 – 2012 ที่ผ่านมา การดัดแปลงวรรณกรรมโดยเฉพาะเทพนิยายไปสู่ภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์ชุดยาวนั้นเป็นกระแสที่มาแรงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Red: Werewolf Hunter (2010), Alice
in Wonderland (2010), Red Riding Hood (2011), Beastly (2011), Sleeping Beauty (2011), Grimm
(NBC TV Series ภาค 1 ออกอากาศครั้งแรกในปี ค.ศ. 2011 - ปัจจุบันออกอากาศภาค 2) ฯลฯ จาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นว่าเทพนิยายไม่เคยเสื่อมความนิยม เพราะเป็นวรรณกรรมทีม่ ีคุณค่าในเชิง
เนื้อหาสาระ มีเนื้อเรื่องที่ดี มีพลังและให้ความบันเทิง จึงได้การตอบรับอย่างดีจากผู้ชมทั่วโลก
ในปี ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา เทพนิยายเรื่อง สโนว์ ไวท์ ได้ถูกนํากลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์ถึง 3
เวอร์ชัน คือ Mirror Mirror (2012), Snow White and the Huntsman (2012), Grimm's Snow White (2012,
แต่เวอร์ชันนี้ไม่ประสบความเร็จด้านการตลาดจึงเผยแพร่ในรูปแบบดีวีดีแทน) และ Once Upon a Time
(2011-2013 ABC TV Series) ละครโทรทัศน์ชุดยาวถึง 22 ตอน ในภาคแรก (ปัจจุบันออกอากาศภาค 4)
นอกจากจะเป็นการครบรอบ 200 ปี เทพนิยายกริมม์แล้ว เหตุทเี่ รื่อง สโนว์ ไวท์ ถูกนํามาผลิตซ้ําในปีที่ผ่าน
มาบ่อยที่สุดอาจเป็นเพราะในสังคมปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจกับประเด็นที่เกี่ยวกับสตรี ความงาม ความอ่อน
เยาว์ และการแข่งขันระหว่างเพศหญิงกับหญิง และเพศหญิงกับเพศชายมากขึ้นก็เป็นได้
นอกจากนี้แล้ว ในปี ค.ศ. 2013 การนําเทพนิยายและวรรณกรรมมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์ชุดยาวนั้นยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้การดัดแปลงวรรณกรรมไปสู่
ภาพยนตร์ประสบความสําเร็จ คือ ศาสตร์แห่งเรื่องเล่า (Narratology) ซึ่งเป็นกลวิธีที่แสดงผ่านการตีความ
ใหม่ของคนเขียนบท และผู้กํากับภาพยนตร์ ในประเทศไทย การดัดแปลงวรรณกรรมอันโด่งดังไปสู่บทละคร
และภาพยนตร์ นั้นมีจาํ นวนไม่น้อย นอกจากดัดแปลงจากบทประพันธ์ฉบับดั้งเดิมแล้ว ยังนํากลับมาทําใหม่
(Remake) อีกหลาย ๆ ครั้ง การผลิตซ้ําเช่นนี้แม้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นการสร้างสรรค์เพื่อให้บท
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ประพันธ์ดํารงอยู่ได้นาน แต่หากผู้กํากับภาพยนตร์ ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องที่จะถ่ายทอดจิตสํานึกแห่งความคิด
ของวรรณกรรมได้ไม่ดีนัก อาจเป็นการลดทอนคุณค่าหรือบิดเบือนความหมายอันดีงามของของวรรณกรรม
ต้นฉบับไปโดยไม่เจตนา ด้วยเหตุนี้การศึกษากลวิธีการเล่าเรื่อง และวิเคราะห์จิตสํานึกแห่งความคิดใน
วรรณกรรมและภาพยนตร์เรื่อง สโนว์ ไวท์ นั้นจะทําให้ได้องค์ความรู้ในเรื่อง โครงสร้างการเล่าเรื่องที่ดี การ
สร้างความหมายใหม่โดยการตีความและการดัดแปลงวรรณกรรมไปสู่ภาพยนตร์โดยไม่ทําลายความสมบูรณ์
ของวรรณกรรมต้นฉบับอันจะนําไปสู่แนวทางการพัฒนาการสร้างสรรค์งานด้านวรรณกรรม การ์ตูน ละคร
ภาพยนตร์ และสื่อแขนงอื่น ๆ ให้มีลักษณะความเป็นเลิศได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องและวิเคราะห์จิตสํานึกแห่งความคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์เรื่อง สโนว์ ไวท์ (Snow White)
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยจะศึกษาเทพนิยายทีจ่ ัดอยูใ่ นแบบเรื่อง สโนว์ ไวท์ (Snow White) โดยเปรียบเทียบกลวิธีการ
เล่าเรื่องและวิเคราะห์จติ สํานึกแห่งความคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมและภาพยนตร์ สํานวนทีใ่ ช้มดี ังนี้
สํานวนวรรณกรรม
1. Snow White (Jack Zipes, The complete fairy tales of the Brothers Grimm, 2002)
สํานวนภาพยนตร์
2. Snow White and the Seven Dwarfs (ค.ศ. 1937) โดย Walt Disney Productions
3. Snow White (ค.ศ. 1992) โดย Eurokim
4. Snow White: A Tale of Terror (ค.ศ. 1997) โดย PolyGram Filmed Entertainment Interscope
Communications
5. Snow White: The Fairest of Them All (ค.ศ. 2001) โดย Babelsberg International Film
Produktion
6. Sydney White and the Seven Dorks (ค.ศ. 2007) โดย Universal Studios
7. Grimm's Snow White (ค.ศ. 2012) โดย The Asylum
8. Mirror Mirror (ค.ศ. 2012) โดย Relativity Media
9. Snow White and the Huntsman (ค.ศ. 2012) โดย Universal Pictures
ข้อตกลงเบื้องต้นและนิยามศัพท์เฉพาะ
“เทพนิยาย” (Fairy tale) เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมแม้จับต้องสัมผัสไม่ได้แต่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์
มาก ในเรื่องเล่ามหัศจรรย์เหล่านั้นเต็มไปด้วยระบบความคิด (ideology) ความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมที่
เชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของสังคม มีส่วนช่วยในการจัดระเบียบสังคมโดยผ่านทางเรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนา
ประเพณี พิธีกรรม กฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมจนกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถชี ีวิตผู้คน และเป็น
ข้อมูลทางวัฒนธรรมทีม่ นุษย์ทุกคนควรได้เรียนรู้
“ศาสตร์แห่งเรื่องเล่า” (Narratology) เป็นองค์ความรูช้ ุดหนึ่งที่เน้นศึกษาโครงสร้างของเรือ่ งเล่า
ขอบเขตของเรื่องเล่า ความเข้าใจในตัวเรื่องเล่า ลักษณะและหน้าที่ซึ่งเป็นลักษณะร่วมของเรื่องเล่าแบบต่างๆ
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“กลวิธีการเล่าเรื่อง” (Narrative technique) หมายถึง โครงสร้างของเรื่องเล่า การเล่าเรื่องจาก
มุมมองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และวิธีการนําเสนอเรื่องเล่า
“แนวคิดหลัก” หรือแก่นเรื่อง (Theme) หมายถึง ความคิดเชิงนามธรรมที่นําเสนอในเรื่องเล่า
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ของมนุษย์และสังคม นําเสนอทรรศนะของชีวิตบุคคลผ่านพฤติกรรม ลักษณะนิสัย
ของตัวละคร พัฒนาการของเรื่อง เหตุการณ์ โลกทัศน์ของผู้เล่าเรื่องและสัญลักษณ์ แก่นเรื่องในนิทานพื้นบ้าน
โดยทัว่ ไปมักซ้ํา ๆ คล้ายกัน มีลกั ษณะร่วมอันเป็นสากลในแง่ธรรมชาติความเป็นมนุษย์และความคิดคํานึง
“จิตสํานึกแห่งความคิด” (Ideology) หมายถึง อุดมการณ์ ระบบความคิด หรือแนวคิดหลักที่มีอํานาจ
ครอบงําสังคมซึ่งปรากฏในวรรณกรรมในฐานะเป็นผลผลิตของสังคม กระบวนการของสังคมเป็นปรากฏการณ์
ที่ซับซ้อนและสัมพันธ์กบั โครงสร้างทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งมนุษย์ในยุคสมัยหนึ่งประสบ
แนวคิดและทฤษฎี
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบข้ามศาสตร์ระหว่างวรรณกรรมกับภาพยนตร์ โดยมีขอบเขตคือ
การศึกษารูปแบบ (forms หรือ Morphology) และการศึกษาแนวคิด (themes หรือ themathology) ของเรื่อง
เล่ า และการเล่ า เรื่ อ งในกระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ซึ่ ง มี บ ทบาทหน้ า ที่ ห ลั ก คื อ การประกอบสร้ า งความหมาย
(Constructure of Meaning) ให้แก่สรรพสิ่งต่างๆ โดยสนใจว่าแต่ละเรื่องเล่านั้นมีวิธีการเล่ าเรื่องเป็นอย่างไร
การวิเคราะห์เนื้อหาและตีความวรรณกรรมและภาพยนตร์นี้ อาศัยแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้
1) ทฤษฎีโครงสร้างนิทานรัสเซียของ วลาดิมีร์ พรอพพ์ (Vladimir Propp)
วลาดิมีร์ พรอพพ์ เป็นนักวิชาการชาวรัสเซีย เขาศึกษารูปแบบ (form) เทพนิยายของรัสเซียจํานวน
100 กว่าเรื่องที่ อฟานาสเซฟ (Afanasev) ได้รวบรวมไว้และเขียนหนังสือชื่อว่า Morphology of the Folklore
(แปลเป็นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1958) คําว่า morphology ในความหมายของพรอพพ์ คือ การพิจารณา
ส่วนประกอบในนิทานและความสัมพันธ์ทุกรูปแบบของส่วนประกอบนี้ นั่นคือการศึกษาว่านิทานเรื่องหนึ่ง ๆ
นี้มีใครทําอะไร ทําอย่างไร เหตุการณ์เป็นอย่างไร เมื่อเขากําหนดส่วนประกอบในเนื้อหาของนิทานว่า หน่วย
ใดจะคงที่และหน่วยใดจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อธิบายได้ว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือชื่อตัวละคร คุณสมบัติของตัว
ละครและเนื้อหา แต่โครงสร้างของนิทานจะคงที่เสมอ สิ่งที่คงทีน่ ั้นคือ บทบาท หรือ action ของตัวละคร
บทบาทหนึ่งจะดําเนินไปตามอีกบทบาทหนึ่งเป็นลําดับและเป็นแบบแผนทีต่ ายตัว พรอพพ์เรียกบทบาทนีว้ ่า
function ที่หนึ่ง คือการจากไปของพระเอก ข้อสุดท้ายหรือ function ที่ 31 คือ พระเอกได้แต่งงานและ
ครอบครองทรัพย์สมบัติ แต่ function นี้ไม่จําเป็นต้องปรากฏครบทั้ง 31 ข้อ ในนิทานแต่ละเรื่อง คือนิทานแต่
ละเรื่องจะมีเพียงบาง function เท่านั้น แต่จะต้องปรากฏตามลําดับโดยที่ไม่สับที่กัน2
พรอพพ์นิยามว่า function (พฤติกรรม) หมายถึง การกระทําของตัวละครซึ่งมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนือ่ งให้เกิดพฤติกรรมอื่น ๆ ในเรื่องพฤติกรรมในทฤษฎีของพรอพพ์ จะใช้เป็นคํานามที่แสดงการกระทํา
เช่น การห้าม การช่วยเหลือ การต่อสู้ การทดสอบความสามารถ การแต่งงาน เป็นต้น แต่พฤติกรรมใน
ความหมายของพรอพพ์ไม่ใช่การกระทําใด ๆ ก็ได้ เช่น การกิน การเดิน การวิ่ง ต้องเป็นการกระทําที่มีผล
สืบเนื่องให้เกิดการกระทําอื่น มีหน้าที่ มีผลให้เกิดการดําเนินเรือ่ งในนิทาน3

2
3

เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2548). นิทานพื้นบ้าน. หน้า 274-275.
ศิราพร ณ ถลาง. (2552). ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตานาน – นิทานพืน้ บ้าน. หน้า 210-211.
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พรอพพ์ เสนอสมมติฐาน 4 ข้อ จากการวิเคราะห์โครงสร้างนิทานมหัศจรรย์ของรัสเซีย4 ดังนี้
1. พฤติกรรม (function) ของตัวละครคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้กระทําและ
กระทําอย่างไร
2. จํานวนของพฤติกรรม (function) ที่รู้จักกันในนิทานมหัศจรรย์ของรัสเซียเท่าที่คนรัสเซียรู้มจี ํากัด
คือ ถ้ามีการระบุพฤติกรรมแล้ว ควรคํานึงถึงการแยกประเภทและลําดับของเหตุการณ์ด้วย เพราะลําดับของ
เหตุการณ์จะมีกฎเกณฑ์ของตัวเอง นิทานจะมีกฎพิเศษเฉพาะตัวของมันเอง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลําดับ
เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ การเล่าเรื่องจะไม่มีความหมาย
3. การเรียงลําดับของพฤติกรรม (function) ในนิทานเรื่องต่าง ๆ จะเป็นแบบเดียวกันเสมอ แม้จะนํา
นิทานมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อหาพฤติกรรมทั้งหมดจากตัวนิทาน กฎของลําดับของเหตุการณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง
แม้พฤติกรรมบางข้อจะหายไปจากนิทานบางเรื่อง แต่ข้ออื่น ๆ ที่มีอยู่กย็ ังมีลําดับตามเดิม
4. นิทานมหัศจรรย์ทงั้ หมดร้อยกว่าเรื่องนี้มีโครงสร้างเดียวกัน เป็นแบบเรื่องเดียวกันและมีเพียง
แบบเรื่องเดียวเท่านั้น ซึ่งตรงกับแบบเรื่องที่ 300-749 ของ แอนติ อาร์น (Antti Aarne)
เทพนิยาย สโนว์ ไวท์ จัดเป็นแบบเรื่องที่ 709 (AT-709) ตามการจัดแบ่งของแอนติ อาร์น (Antti
Aarne) และสติท ทอมป์สัน (Stith Thomson)
จากการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน/เทพนิยายของรัสเซียของพรอพพ์ ได้พิสูจน์ว่า เรื่องเล่าเหล่านั้นล้วน
ถูกกําหนดอยู่ภายใต้ “โครงสร้าง” เดียวกัน ตัวอย่างเช่น โครงสร้างของ “ชุดตัวละคร” ไม่ว่านิทานแต่ละเรื่อง
จะมีตัวละครแบบใดก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้ว ตัวละครทั้งหมดนี้กห็ นีไม่พ้นโครงสร้างตัวละคร 7 ประเภทนี้คือ
พระเอก (hero) ผู้ร้าย (villain) ผู้ให้ (donor) ผู้นําสาร (dispatcher) พระเอกตัวปลอม (false hero) ผู้ช่วย
เหลือ (helper) และเจ้าหญิง (princess) ชุดตัวละครทั้ง 7 ประเภทนี้เรียกว่า paradigmatic structure
ส่วนโครงสร้างที่สองเป็นโครงสร้างเกี่ยวกับ “การกระทําของตัวละคร” (ที่เรียกว่า Actant/function)
ซึ่งพรอพพ์พบว่า ไม่ว่าจะเป็นการกระทําอะไรก็จะหนีไม่พ้น 31 function โครงสร้างชุดนี้เรียกว่า syntagmatic
structure
จากโครงสร้างทั้ง 2 ประเภทใหญ่ ๆ นั้น พรอพพ์ก็เสนอ “กฏ” (Law) หรือตรรกะในการประกอบ
สร้างเรื่องเล่าแต่ละเรื่องขึ้นมา กฏในการควมคุมการทํางานของโครงสร้างทั้งสองนี้ก็คือ กฏแห่งการเลือกสรร
(Law of Selection) และ กฏแห่งการผสมผสาน (Law of Combination)
จากแนวคิดเรื่องโครงสร้างของชุดตัวละคร และการกระทําของตัวละครที่พรอพพ์ใช้ทํางานกับเรือ่ ง
เล่าประเภทเทพนิยายนั้นเป็นการวางแนวคิดต้นแบบเรื่อง “ตรรกะภายใน” (internal logic) ของเรื่องเล่าที่ถูก
นํามาใช้วิเคราะห์ผลงานสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ เช่น โฆษณา เกมโชว์ กีฬา ข่าว ฯลฯ แม้ว่าใน
รายละเอียดของชุดตัวละครและการกระทําของตัวละครอาจจะผิดเพี้ยนไปจากข้อค้นพบของพรอพพ์บ้าง แต่
แนวคิดเรื่อง “การมีตรรกะภายใน” ของเรื่องเล่าก็ยังคงเป็นจริงอยู่5
การใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิทานรัสเซียของพรอพพ์เป็นฐานคิดในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการ
เล่าเรื่องระหว่างวรรณกรรมกับภาพยนตร์เรื่อง สโนว์ ไวท์ นั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลักเชิงโครงสร้างของเรื่องเล่าบันเทิงคดี (Component of Narrative) การพัฒนาตัวเรื่อง (Story
4

ผู้วิจัยสรุปความจาก เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2548). นิทานพื้นบ้าน. หน้า 278. และ ศิราพร ณ ถลาง. (2552). ทฤษฎี
คติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตานาน – นิทานพื้นบ้าน. หน้า 212-223.
5
กาญจนา แก้วเทพ. (2553). แนวพินิจใหม่ในสื่อสารศึกษา. หน้า 260-262.
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development) และกลวิธีการเล่าเรื่องโดยเน้นที่ผู้เล่าเรื่อง (Narrative technique: Narrator)
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีโครงสร้างของพรอพพ์ จะทําให้ได้รูปแบบ / โครงสร้างของการเล่าเรื่อง และ
แนวคิดของวรรณกรรมและภาพยนตร์เรื่อง สโนว์ ไวท์ แต่ละสํานวนเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เรื่อ ง
จิตสํานึกแห่งความคิด (Ideology) ต่อไป
2) แนวคิดเรื่องการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature)
เนื่องจากวรรณกรรมและภาพยนตร์ในฐานะที่เป็นแหล่ งความรู้ เป็นโครงสร้างขององค์กร และ
สถาบันหนึ่งของสังคม เป็นสื่อสะท้อนตัวตนทางวัฒนธรรมและมีผลด้านจิตวิทยา อีกทั้งได้แสดงให้เห็นว่าเรื่อง
เล่าในอดีตและเรื่องเล่าสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับยุคสมัย มีความหมายและส่งผลกระทบต่อสังคมปัจจุบัน
ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์วรรณกรรมโดยเน้นการศึกษาเรื่องแนวคิด (themathology) เพื่อขยายขอบเขต
ไปสู่จิตสํานึกแห่งความคิด (Ideology) ในเทพนิยายและภาพยนตร์ สโนว์ ไวท์ แต่ละสํานวนนั้นคืออะไร โดย
การใช้ทฤษฎีภาพสะท้อนของวรรณกรรม (Conception of the Mirror) และทฤษฎีการวิเคราะห์ภาพยนตร์
แนวอิงบริบท (Film Theory and Contextual Criticism) เชิงสังคมศาสตร์เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ซึ่งจะ
ช่วยสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม ภาพยนตร์ กับบริบททางสังคมให้มีความชัดเจนขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่อง และเนื้อหาของวรรณกรรมและภาพยนตร์ ที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยาย
เรื่อง สโนว์ ไวท์ โดยวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งประเภทข้อมูลที่ใช้ทําการศึกษา ดังนี้
1.1) ข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทพนิยายกริมม์ และ
ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเทพนิยายเรื่อง สโนว์ ไวท์ จากหนังสือ นิตยสาร บทความ บทวิเคราะห์วจิ ารณ์
ภาพยนตร์ และแหล่งข้อมูลออนไลน์
เทพนิยาย สโนว์ ไวท์ ที่อยูใ่ นรูปแบบวรรณกรรมมีหลายสํานวนแต่เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง
ตัวละคร และองค์ประกอบอื่นๆ อาจแตกต่างกัน ผูว้ ิจยั เลือก Snow White สํานวนของ Jack Zipes (The
complete fairy tales of the Brothers Grimm, 2002) เพราะแปลมาจากภาษาเยอรมันและยังคงเค้าเดิมของ
วรรณกรรมต้นฉบับเรื่อง Little Snow-White ของกริมม์ไว้เป็นอย่างดี
1.2) ข้อมูลประเภทภาพยนตร์ 8 เรื่อง เรียงลําดับตามปีที่ออกฉาย ได้แก่
1. Snow White and the Seven Dwarfs (ค.ศ. 1937) โดย Walt Disney Productions
2. Snow White (ค.ศ. 1992) โดย Eurokim
3. Snow White: A Tale of Terror (ค.ศ. 1997)
โดย PolyGram Filmed Entertainment Interscope Communications
4. Snow White: The Fairest of Them All (ค.ศ. 2001)
โดย Babelsberg International Film Produktion
5. Sydney White and the Seven Dorks (ค.ศ. 2007) โดย Universal Studios
6. Grimm's Snow White (ค.ศ. 2012) โดย The Asylum
7. Mirror Mirror (ค.ศ. 2012) โดย Relativity Media
8. Snow White and the Huntsman (ค.ศ. 2012) โดย Universal Pictures
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2) สร้างแบบบันทึกข้อมูล ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างการเล่าเรื่องและทฤษฎีการวิเคราะห์
วรรณกรรมและภาพยนตร์ เพื่อใช้บันทึกข้อมูล โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมและภาพยนตร์เป็นผู้
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3) เรียบเรียงข้อมูลจากเอกสาร วรรณกรรมและภาพยนตร์ จํานวน 9 เรื่อง จําแนกและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยศึกษาเนื้อหาของวรรณกรรมและภาพยนตร์ (Textual Analysis) ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีการ
เล่าเรื่องและทฤษฎีการวิเคราะห์วรรณกรรมและภาพยนตร์เชิงสังคม เพื่อแสดงให้เห็นกลวิธีการเล่าเรื่องและ
จิตสํานึกแห่งความคิดในวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยายเรื่อง สโนว์ ไวท์
4) สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านกลวิธีการเล่าเรื่อง จิตสํานึกแห่งความคิดจากวรรณกรรมและภาพยนตร์
ที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยายเรื่อง สโนว์ ไวท์
5) สรุป อภิปรายผล และจัดทํา Manuscript
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์โครงสร้างการกระทาของตัวละคร (Syntagmatic structure) ตามทฤษฎีของ วลาดิมีร์
พรอพพ์ (Vladimir Propp) จากพฤติกรรมทั้งหมด 31 function สามารถนํามาเรียงเป็นสูตรโครงสร้างเทพ
นิยายเรื่อง สโนว์ ไวท์ แต่ละสํานวนได้ดังนี้
วรรณกรรม และ ภาพยนตร์

การกระทาของตัวละคร (31 function)
(ดูจากรายการจําแนกพฤติกรรมในนิทานรัสเซียตามทฤษฎีโครงสร้างของพรอพพ์)6

 2  A B C  D E γ     A K γ     A K γ     A 
KWU

Snow White
Text by Jack Zipes
สํานวนภาพยนตร์
Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

 2 1 A13 B4 B6  G3 D1 E1 1 γ1 1 1 1 A14 U K8 K9 W

Snow White (1992)

 2 1 2 2 2 1 2 2 2 F8 2 D2 1 1 3 A13 B6 C 1 A19 Pr2 D 1
1 D2 B 1 D1 E 1 1 3 A14 K9  1 D2 2 1 3 3 G3 1 1 3 A14 K9 1
UW
 2 2 1 A13 B6  1 D2 E8 1 B4 2 1 2 2 2 A14 K9  H J1 I U K10
 2 D E2 F 2 2 1 2 K8 1 A11 A13 B6  F5 G3 1 1 A15 A14 K9 1 1
1 1 A12 1 1 A14 K2 U K8 K9 U W
 3  2 1 B 1 A9 B4 C K B4 M 1 A19 3 3 3 3  A9 D2 E2 M A7 N
K H2 I2 U W0
 2 3 2 2  A13 B6 K2 1 Pr 1 1 Pr5 Rs8 1 B C 1 1 2 2 A14 3
3 K8 K9 B3 A2 ζ2 K10 A19 H1 K4 I1 U K8 K9 W
 2 2 1 D1 E7 F1 a5 D4 E4 A5 B4 2 2 A13 B6  3 3 D1 E5 E6 3 D1 E7
1 2 2 2 A13 K1 G2 K8 A13 H1 F1 I1 K8  W A12 K1 U
 2 2 2 A14 2 A15 3 3 1 1 A17 B4  G3 F5 1 3  K1 G3 3 3 D1
E1 E5 B4 Pr6 Rs2 G3 F6 Pr6 Rs2 2 2 A12 A14 K9  H I U W

Snow White: A Tale of Terror (1997)
Snow White: The Fairest of Them All
(2001)
Sydney White and the Seven Dorks
(2007)
Grimm's Snow White (2012)
Mirror Mirror (2012)
Snow White and the Huntsman (2012)

ตาราง 1.1 แบบบันทึกการกระทําของตัวละคร
6

Vladimir Propp. (1968). Morphology of the folktale. pp. 25-65.
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ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของโครงเรื่อง (Plot Structure) กลวิธีการเล่าเรื่องโดยเน้นที่ผู้เล่าเรื่อง (Narrative technique: Narrator’s Voice) และแนวคิด (Theme)
รายชื่อวรรณกรรม
และ
ภาพยนตร์
Snow White
by Jack Zipes

บทเปิดเรื่อง
(Exposition)
– สโนว์ ไวท์ กําพร้า
แม่
– พ่อแต่งงานใหม่กับ
ผู้หญิงที่สวยมาก
– ราชินี / แม่เลี้ยงมี
กระจกวิเศษ
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โครงสร้างของโครงเรื่อง (Plot Structure)
การผูกปมปัญหา
จุดตื่นเต้นที่สุดของ
การแก้ปมปัญหา
(Rising Action)
เรื่อง (Climax)
(Falling action)
– กระจกบอกว่าสโนว์ – ราชินีปลอมเป็น
– คนแคระเก็บร่าง
ไวท์สวยที่สุด
ชาวสวนหลอกให้
สโนว์ ไวท์ ในโลง
– ราชินีสั่งให้
สโนว์ ไวท์กัดแอป
แก้ว
นายพรานฆ่า สโนว์
เปิ้ล
– เจ้าชายผ่านมาเห็น
ไวท์ แต่เขาปล่อย
– สโนว์ ไวท์สนิ้ ใจตาย
สโนว์ ไวท์ในโลง
เธอไปด้วยความ
แก้ว จึงขอจากพวก
สงสาร
คนแคระระหว่างที่
– ราชินีตามฆ่าสโนว์
แบกโลงแก้วลงจาก
ไวท์ 3 ครั้ง แต่ไม่
เขา ทหารเดินสะดุด
ตาย พวกคนแคระ
ทําให้ชิ้นแอปเปิ้ล
มาช่วยทัน
หลุดออกจาก
หลอดลม
– สโนว์ ไวท์ ฟื้นคืน
ชีพ

การจบเรื่อง
(Resolution)
– สโนว์ ไวท์แต่งงาน
กับเจ้าชาย
– ราชินีได้รับเชิญให้
มาร่วมงาน
– ราชินีแค้นใจและถูก
ลงโทษโดยการสวม
รองเท้าเหล็กติดไฟ
ทุรนทุรายจนตาย

กลวิธีการเล่าเรื่อง:
ผู้เล่าเรื่อง
(Narrator’s Voice)
– บุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่า
เรื่องแบบรู้แจ้งเห็น
เหตุการณ์ทุกอย่าง
(omniscient
narrator)
– เจตคติเป็นกลาง

แนวคิด
(Theme)
ความดีและความชั่ว

ความขัดแย้ง (Conflict) – สโนว์ ไวท์กับราชินี / สโนว์ ไวท์กับตัวเอง / ราชินีกับวัฏจักรชีวติ
Snow White and the
Seven Dwarfs
(1937)

– สโนว์ ไวท์ กําพร้า
– กระจกบอกว่าสโนว์
พ่อ แม่
ไวท์สวยที่สุด
– มีราชินีแม่มดเป็นแม่ – ราชินแี ม่มดสั่งให้
เลี้ยง มีเวทมนตร์
นายพรานฆ่าสโนว์
และกระจกวิเศษ
ไวท์ แต่เขาปล่อย
– ราชินีแม่มดใช้งาน
เธอไปด้วยความ
สโนว์ ไวท์เยี่ยงทาส
สงสาร

– ราชินีแม่มดปลอม
– พวกคนแคระกลับมา – สโนว์ ไวท์ กับ
เป็นหญิงชราหลอก
ทันเวลาจึงไล่ล่า
เจ้าชายครองรักกัน
ให้สโนว์ ไวท์กิน
ราชินีแม่มดไปที่หน้า
และเดินทางกลับไป
แอปเปิ้ล
ผา ฟ้าผ่าชะง่อนผา
ที่วงั ของเจ้าชาย
– สโนว์ ไวท์ สิ้นสติ
หัก เธอตกหน้าผา
เหมือนคนตายแต่ยัง
ตาย
หายใจ
– คนแคระเก็บร่าง

– บุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่า
เรื่องแบบรู้แจ้งเห็น
เหตุการณ์ทุกอย่าง
(omniscient
narrator)
– เจตคติเป็นกลาง

ความดีและความชั่ว

สโนว์ ไวท์ ในโลง
แก้ว
– เจ้าชายผ่านมาเห็น
สโนว์ ไวท์ผู้เป็นรัก
แท้และรักเดียวใน
โลงแก้ว
– สโนว์ ไวท์ ฟื้นคืน
ชีพด้วยจูบจาก
เจ้าชาย
ความขัดแย้ง (Conflict) – สโนว์ ไวท์กับราชินีแม่มด / ราชินีแม่มดกับราชินีกับวัฏจักรชีวติ
Snow White (1992)

9

– สโนว์ ไวท์ กําพร้า
แม่
– พ่อเป็นกษัตริย์ และ
กําลังจะออกรบ
– มีราชินีใจร้ายเป็นแม่
เลี้ยง
– ราชินีใจร้ายยึด
อํานาจการปกครอง
– มีตลกหลวงที่ตอ้ งคํา
สาป

– ราชินีใจร้ายส่งสโนว์
ไวท์ออกไปตั้งแคมป์
นอกเมืองและไม่ให้
ศึกษาหาความรู้
– ราชินีใจร้ายยึดเอา
กระจกวิเศษจาก
อัศวินดําแทน
กษัตริย์
– อัศวินหลงในลาภยศ
จนลืมซื่อสัตย์ตอ่
หน้าที่
– กระจกบอกว่าสโนว์
ไวท์สวยที่สุด
– ราชินีใจร้ายสั่งฆ่า
สโนว์ ไวท์

– ราชินีใจร้ายปลอม
ตัวเป็นหมอหลอก
ให้สโนว์ ไวท์กิน
แอปเปิ้ลอาบยาพิษ
– สโนว์ ไวท์หลงกล
จนสิ้นใจ

– คนแคระใส่ร่าง สโนว์ – กษัตริย์กลับมาจาก
ไวท์ในโลงแก้ว
สงครามอย่าง
– เจ้าชายขอกอด
ปลอดภัย
สโนว์ ไวท์ เป็นครั้ง – สโนว์ ไวท์ครองคู่กับ
สุดท้าย เมื่อยกร่าง
เจ้าชาย
เธอขึ้น แอบเปิ้ลก็
หลุดออกมา สโนว์
ไวท์ฟนื้ คืนชีพ
– ราชินีใจร้ายแค้นใจ
ด่าทอกระจกจนมัน
แตกกระจายเกิด
ควันพวยพุ่ง เธอ
สําลักควันจนตาย
–

ความขัดแย้ง (Conflict) – สโนว์ ไวท์กับราชินีใจร้าย / สโนว์ ไวท์กับตัวเอง / อัศวินกับหน้าที่และความซื่อสัตย์ / เจ้าชายกับตัวเอง

– บุรุษที่ 1 เป็นผู้เล่า
เรื่อง ผู้เล่าเรื่องคือ
ตลกหลวง (Jester)
ที่ต่อมาเป็นเจ้าชาย
เล่าแบบพยานรู้เห็น
เหตุการณ์ (witness
narrator)
– เจตคติในการเล่า
เป็นแบบแฝงนัยยะ
เสียดสี เหน็บแนม

ความดีและความชั่ว

Snow White: A Tale
of Terror (1997)

– ลิเลียนนา กําพร้าแม่
– พ่อแต่งงานใหม่กับ
คลอเดีย
– เธอมีเวทมนตร์และ
กระจกวิเศษ
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– ลิเลียนนาไม่ยอมรับ
คลอเดียเป็นแม่เลี้ยง
– คลอเดียพยายามทํา
ดีกับลิเลียนนา แต่
เธอปฏิเสธ
– ในงานเลี้ยงฉลอง
ลิเลียนนาใส่ชุดของ
แม่ทําให้ทุกคนสนใจ
เธอมากกว่าคลอเดีย
– คลอเดียโกรธแค้น
มากจนแท้งลูก
– คลอเดียสั่งฆ่า
ลิเลียนนา
– ลิเลียนนาหนีไปอยู่
กับพวกคนทํางาน
เหมือง

– คลอเดียปลอมตัว
เป็นหมอหลอกให้
ลิเลียนนากินแอป
เปิ้ลอาบยาพิษ
– ลิเลียนนา หลงกล
จนสิ้นใจ

– ลิเลียนนากลับไปที่ที่
ปราสาทและต่อสู้กับ
คลอเดีย
– ลิเลียนนาแทง
คลอเดียที่อยู่ใน
กระจก
– กระจกแตก เวท
มนตร์เสื่อม
– คลอเดียตายในกอง
เพลิง

– ลิเลียนนา วิลล์ และ
พ่อของเธอปลอดภัย

– บุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่า
เรื่อง เล่าแบบรู้แจ้ง
เห็นเหตุการณ์ทุก
อย่าง (omniscient
narrator)
– เจตคติเป็นกลาง

ความดีและความชั่ว

– เอลสพีทผูน้ ่าเกลียด – บุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่า
ถูกพวกคนแคระรุม
เรื่อง เล่าแบบรู้แจ้ง
จนตาย
เห็นเหตุการณ์ทุก
– สโนว์ ไวท์กับ
อย่าง (omniscient
เจ้าชายครองคู่กัน
narrator)
– เจตคติเป็นกลาง

ความดีและความชั่ว

ความขัดแย้ง (Conflict) – ลิเลียนนากับคลอเดีย / ลิเลียนนากับตัวเอง / คลอเดียกับวัฏจักรชีวติ
Snow White: The
Fairest of Them All
(2001)

– สโนว์ ไวท์ กําพร้า
แม่
– พ่อตกอยู่ใต้มนต์
เสน่ห์ของเอลสพีท
– เอลสพีทได้รับพร
จากพ่อมดที่จะเสก
ให้เธอเป็นสาวงาม
แต่มีข้อแม้ว่าต้องทํา
ให้คนอื่นมีความสุข
– เธอมีเวทมนตร์และ
กระจกวิเศษ

– เอลสพีทไม่ลงรอย
กับสโนว์ ไวท์หลาย
เรื่อง
– เอลสพีทอยากได้
เจ้าชายเป็นสามี
– กระจกบอกว่า สโนว์
ไวท์สวยกว่า
– มนต์เสน่ห์ของเศษ
กระจกเสื่อมจากพ่อ
ของสโนว์ ไวท์
– พ่อถูกขังในห้อง

– เอลสพีทหลอก
– พวกคนแคระนําร่าง
สโนว์ ไวท์ ให้กิน
สโนว์ ไวท์ใส่ไว้ใน
แอปเปิ้ลอาบยาพิษ
ก้อนน้าํ แข็งตั้งไว้ใน
– สโนว์ ไวท์หมดสติ
ถ้ํา
เหมือนคนตายแต่ยัง – เอลสพีทผิดคํา
หายใจ
สัญญากับพ่อมด เธอ
กลับเป็นหญิงชราน่า
เกลียดเหมือนเดิม
– กระจกแตก เวท
มนตร์เสื่อม
– เจ้าชายในร่างหมี

กระจก
– เอลสพีทสั่งฆ่าสโนว์
ไวท์หลายครั้งแต่เธอ
ไม่ตาย
– เจ้าชายถูกสาปให้
เป็นหมี

กลายร่างเป็นคน
– สโนว์ ไวท์ ฟื้นคืน
ชีพจากจูบของ
เจ้าชาย

ความขัดแย้ง (Conflict) – สโนว์ ไวท์กับแม่เลี้ยง / สโนว์ ไวท์กับตัวเอง / เอลสพีทกับวัฏจักรชีวิต/ เอลสพีทกับตัวเอง
Sydney White and
the Seven Dorks
(2007)
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– ซิดนี่ ไวท์ กําพร้าแม่ – ซิดนี่ ไวท์ ไม่มี
– ซิดนี่ ไวท์ อยู่กับพ่อ
คุณสมบัติการเป็น
ที่เป็นช่างประปา
สาว Kappa แบบที่
– ซิดนี่ ไวท์ ได้ทนุ เข้า
ราเชล วิชเบิร์น
เรียนต่อในวิทยาลัย
กําหนดให้เป็น
และเป็นที่เดียวกับที่ – ซิดนี่ ไวท์เป็นที่ชนื่
แม่เคยเรียน
ชอบของหลายๆ คน
– แม่ของซิดนี่ ไวท์
โดยเฉพาะ ไทเลอร์
เป็นสมาชิก Kappa
ปริ้นซ์ แฟนเก่าของ
ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่น
ราเชล
สู่รุ่น
– ซิดนี่ ไวท์ ถูกไล่ออก
จากบ้าน Kappa แต่
พวก 7 dorks ให้เธอ
พักกับพวกเขาที่
บ้าน Vortex
– ไทเลอร์ ปริ้นซ์ บอก
ราเชลว่าชอบซิดนี่
ไวท์
– ซิดนี่ ไวท์ แซง
ราเชล ขึ้นมาเป็น
อันดับ 1 ในการ

– ก่อนวันปราศรัย
ราเชลจ้างแฮ็คเกอร์
ปล่อยไวรัส “The
Poison Apple” เข้า
คอมพิวเตอร์ของซิด
นี่ ไวท์ทําให้เธอต้อง
อดนอนเพื่อทํา
รายงานฉบับใหม่ส่ง
อาจารย์
– ซิดนี่ ไวท์เผลอหลับ
อยู่ในห้องสมุดจน
เกือบไม่ทันขึ้น
ปราศรัย

– ไทเลอร์ตามหาซิดนี่
จนเจอ เขาปลุกเธอ
ด้วยการจูบ
– ซิดนี่ ไวท์ขนึ้
ปราศรัยและได้รับ
เสียงสนับสนุน
มากมาย

– ซิดนี่ ไวท์ชนะการ
– บุรุษที่ 1 เป็นผู้เล่า
เลือกตั้งเป็นประธาน
เรื่อง ผู้เล่าเรื่องคือ
นักศึกษาคนใหม่
ซิดนี่ ไวท์ ซึ่งเป็นตัว
– บ้าน Vortex ได้รับ
ละครหลัก เป็นการ
การบูรณะโดยพวก
จํากัดมุมมองของ
7 dorks ไทเลอร์
การเล่าให้ผู้ชมคล้อย
และพ่อของซิดนี่
ตามไปกับความรู้สึก
นึกคิดของตัวละคร
– เจตคติในการเล่า
แสดงให้เห็น
ความรู้สึกนึกคิดของ
ตัวละครเอกคล้าย
กับเล่าประวัติและ
บันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ในช่วงหนึ่ง
ของชีวติ เป็นความ
ทรงจําที่ดี

ความดีและความชั่ว
สิทธิและความเท่า
เทียมกันในสังคมและ
การพิสูจน์ตวั เอง

โหวต Hot or Not
– ซิดนี่ ไวท์ ลงสมัคร
ชิงตําแหน่งประธาน
นักศึกษาแข่งกับ
ราเชล
ความขัดแย้ง (Conflict) – ซิดนี่ ไวท์กบั ราเชล วิชเบิร์น / ซิดนี่ ไวท์กับตัวเองและอดีตของแม่ / ซิดนี่ ไวท์กับค่านิยมต่างๆ ในสังคมโดยเฉพาะ Greek life
Grimm's Snow
White (2012)
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– สโนว์ ไวท์ กําพร้า
พ่อ แม่
– สโนว์ ไวท์ถูกส่งไป
อยู่สํานักชีตั้งแต่เด็ก
– ราชินีเกวนโดลิน
ปกครองเมือง จับ
เอลฟ์มาเป็นทาส
ฆ่าเอลฟ์ที่ไม่ยอม
ศิโรราบ
– ราชินีตอ้ งการ
Viridian Flame ที่
อยู่ในดินแดนของ
เจ้าชายเพื่อพลัง
อํานาจและความเป็น
อมตะ

– รักแรกพบระหว่าง
เจ้าชายและสโนว์
ไวท์
– ราชินีสั่งฆ่าสโนว์
ไวท์ แต่เธอหนีรอด
– ราชินีฆ่าสโนว์ ไวท์
ด้วยแหวนอาบยา
พิษ
– เจ้าชายเปลี่ยน
แหวน ทําให้ สโนว์
ไวท์ ฟื้นคืนชีพ

– ราชินีตอ่ สู้กับสโนว์
ไวท์ เจ้าชายและ
พวกเอลฟ์
– สโนว์ ไวท์พลาด
พลั้งตกเป็นตัว
ประกัน

– คนแคระคนหนึ่ง
แอบช่วยสโนว์ ไวท์
ในขณะที่ราชินีกําลัง
บังคับเจ้าชายให้เข้า
พิธีแต่งงาน
– สโนว์ ไวท์ ตัดหัว
ราชินี
– เวทมนตร์ถูกทําลาย

– สโนว์ ไวท์ ครองคู่
กับเจ้าชาย พวก
เอลฟ์เป็นอิสระ
Viridian Flame
ยังคงถูกปกป้องไว้
เป็นอย่างดี

– บุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่า
เรื่อง ผู้เล่าเรื่องคือ
แม่ของ สโนว์ ไวท์
เล่าแบบรู้แจ้งเห็น
เหตุการณ์ทุกอย่าง
(omniscient
narrator)
– เจตคติในการเล่า
เป็นน้ําเสียงที่มี
ความหวัง รอคอย
คนที่จะมากําจัด
ความชั่วร้ายและ
เปลี่ยนแปลงโลกนี้ดี
ขึ้น

ความดีและความชั่ว
การช่วงชิงพลังอํานาจ
และยึดครองความเป็น
อมตะ

– พ่อกลับสูต่ ําแหน่ง
– บุรุษที่ 1 เป็นผู้เล่า
พระราชา
เรื่อง ผู้เล่าเรื่องคือ
– สโนว์ ไวท์ แต่งงาน
ราชินี เล่าแบบพยาน
กับเจ้าชาย
รู้เห็นเหตุการณ์
– ราชินีในร่างหญิงชรา
(witness narrator)

ความดีและความชั่ว
การตามหาตัวตนและ
พิสูจน์ตวั เอง

ความขัดแย้ง (Conflict) – สโนว์ ไวท์กับราชินีเกวนโดลิน / สโนว์ ไวท์กับตัวเอง / ราชินีเกวนโดลินกับพลังอํานาจและความเป็นอมตะ
Mirror Mirror (2012)

– สโนว์ ไวท์ กําพร้า
พ่อ แม่
– ราชินีเคลเมนเทียนา
ปกครองเมืองและ
กําลังถังแตก

– สโนว์ ไวท์ ฝ่าฝืน
คําสั่งราชินี แอบไป
นอกวัง และแฝงตัว
มาร่วมงานเลี้ยงเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ

– ราชินีสั่งให้มังกรร้าย – สโนว์ ไวท์ ตัดสร้อย
ฆ่าสโนว์ ไวท์
พระจันทร์เสี้ยวที่
– สโนว์ ไวท์ เจ้าชาย
คล้องคอมังกร สร้อย
และพวกคนแคระ
มีลักษณะคล้ายกับ
ช่วยกันต่อสู้กับมังกร
เส้นทีร่ าชินีสวมอยู่

ความเชื่อมั่นในตนเอง

– ราชินีมีกระจกวิเศษ
ที่มเี วทมนตร์
– สโนว์ ไวท์ ถูกขังไว้
บนปราสาทตั้งแต่
เด็ก
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จากเจ้าชาย
– ราชินีสั่งฆ่าสโนว์
ไวท์ แต่เขาปล่อย
เธอไป
– คนแคระปล้นเงิน
ภาษี สโนว์ ไวท์
นํากลับคืนให้
ชาวบ้านทําให้ราชินี
โกรธ
– สโนว์ ไวท์กับคน
แคระลักพาตัว
เจ้าชายจากงาน
แต่งงาน
– สโนว์ ไวท์จูบ
เจ้าชาย เวทมนตร์
เสื่อม
– ราชินีส่งหุ่นชักสาย
เชิดไปฆ่าสโนว์ ไวท์
และพวกคนแคระ
แต่ไม่สําเร็จ

เวทมนตร์เสื่อม คํา
สาปถูกทําลาย
– มังกรกลายร่างเป็น
พ่อของสโนว์ ไวท์
– ราชินีกลายร่างเป็น
หญิงชรา

ถูกลงโทษให้กินแอป – เจตคติในการเล่า
เปิ้ลอาบยาพิษ
เป็นแบบเสียดสี
(satire) ประชด
ประชัน ถากถาง
เหน็บแนม
(sarcastic) พูดเยาะ
เย้ย

และศรัทธาในความดี

ความขัดแย้ง (Conflict) – สโนว์ ไวท์กับราชินีเคลเมนเทียนา / สโนว์ ไวท์กับตัวเอง / ราชินีเคลเมนเทียนากับวัฏจักรชีวิต
Snow White and the
Huntsman (2012)

– สโนว์ ไวท์ กําพร้า
แม่
– พ่อมีภรรยาใหม่ คือ
ราเวนนา เธอมีเวท
มนตร์และกระจก
วิเศษ
– พ่อถูก ราเวนนา

– กระจกบอกราเวนนา – สโนว์ ไวท์ ต่อสู้กับ
ว่า สโนว์ ไวท์ โต
ราเวนนา จนเกือบ
เป็นสาวที่สวยที่สุด
พลาดพลัง้
และสามารถทําให้
เธอหมดอํานาจ
นอกจากเธอจะฆ่า
และกินหัวใจของส

– สโนว์ ไวท์ ฆ่า รา
เวนนาสําเร็จ

– สโนว์ ไวท์ ขึ้น
ปกครองเมือง

– บุรุษที่ 1 เป็นผู้เล่า
เรื่อง ผู้เล่าเรื่องคือ
นายพราน เล่าแบบ
พยานรู้เห็น
เหตุการณ์ (witness
narrator)
– เจตคติเป็นกลาง

ความดีและความชั่ว
การตามหาตัวตนและ
พิสูจน์ตวั เอง

ฆ่าตาย
โนว์ ไวท์
– สโนว์ ไวท์ ถูกขังไว้ – ราเวนนา ส่ง
บนหอคอยตั้งแต่เด็ก
นายพรานตามล่า
สโนว์ ไวท์ แต่
นายพรานกลับช่วย
เธอ
– ราเวนนาปลอมเป็นวิ
ลเลียมหลอกให้ส
โนว์ ไวท์กินแอปเปิ้ล
อาบยาพิษ
ความขัดแย้ง (Conflict) – สโนว์ ไวท์กับราเวนนา / สโนว์ ไวท์กับตัวเอง / ราเวนนากับวัฏจักรชีวติ
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ตาราง 1.2 แบบบันทึกโครงสร้างของโครงเรื่อง (Plot Structure) และกลวิธกี ารเล่าเรื่องโดยเน้นที่ผู้เล่าเรื่อง (Narrative technique: Narrator’s Voice)

อภิปรายผลการวิจัย
อัตลักษณ์ของแบบเรื่องเทพนิยายสโนว์ ไวท์
สโนว์ ไวท์ (Snow White) เป็นเทพนิยายพื้นบ้านเก่าแก่มีหลายร้อยสํานวนและแพร่กระจายไปทั่ว
ยุโรป อเมริกา อาฟริกาและเอเชีย อนุภาคที่กล่าวถึงในเทพนิยายเป็นเรื่องที่ปรากฏอยูต่ ั้งแต่สมัยยุคกลาง
(the Middle Ages) แม้จะไม่มีการระบุที่แน่ชัดว่าสํานวนใดเป็นสํานวนแรก แต่เทพนิยายเรื่อง สโนว์ ไวท์
สํานวนที่คนส่วนใหญ่รู้จักคือ สํานวนของกริมม์ และเมื่อวอล์ท ดิสนีย์ นํามาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น
เรื่อง Snow White and the Seven Dwarfs ในปี ค.ศ. 1937 ก็ส่งผลให้เทพนิยายเรื่องนี้เป็นที่รู้จกั ของคนทุก
เพศทุกวัยทั่วโลกและอาจจะโด่งดังกว่าสํานวนของกริมม์ก็เป็นได้ เพราะภาพยนตร์ของวอลท์ ดิสนีย์นั้นครอง
ใจทัง้ เด็กๆ และผู้ใหญ่เกือบทั่วโลก แผ่อิทธิพลต่อสื่ออื่นๆ มากมายและถูกใช้เป็นต้นแบบในสํานวนต่อๆ มา
การนําแบบเรื่องเทพนิยาย สโนว์ ไวท์ มาประยุกต์ใช้ในสื่ออื่นๆ สามารถทําได้หลายรูปแบบ อาจจะ
คงเนื้อเรื่องหลักไว้ หรือใช้เค้าโครงของแบบเรื่องแล้วนํามาแต่งเพิ่มเติม หรือเพื่อเล่าเรื่องราวอื่นๆ แต่ใช้แบบ
เรื่องสโนว์ ไวท์เป็นภูมหิ ลังก็ได้ การปรับเปลี่ยนจากพื้นบ้านสํานวนดั้งเดิมนั้นทํากันมานานแล้ว ในสํานวน
ของกริมม์ก็เช่นกัน กริมม์รวบรวมเรื่องเล่าพื้นบ้านจากคนในครอบครัว ญาติ เพื่อน ชาวบ้าน แม้จะเป็นเรื่อง
เดียวกันแต่กม็ ีหลายสํานวน นํามาเรียบเรียงใหม่ เพิม่ เติม ตัดทอนอนุภาคและองค์ประกอบอื่นๆ ของเรื่องเล่า
เหล่านั้นเพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและเหมาะสมที่จะเป็น Household Tales องค์ประกอบที่เห็นได้
ชัดเจนคือ บทบาทและสถานะของตัวละคร ในสํานวนพื้นบ้านดัง้ เดิมแม่ผู้ให้กําเนิดมีพฤติกรรมชั่วร้ายและเป็น
คนฆ่าสโนว์ ไวท์ แต่กริมม์ปรับเปลี่ยนให้เป็นแม่เลี้ยงใจร้ายในสํานวนของพวกเขา และที่บ้านของคนแคระ
สํานวนของกริมม์ในปี ค.ศ. 1810 พวกเขาจะยอมให้สโนว์ ไวท์อยู่ด้วยแต่เธอจะต้องเป็นคนทําความสะอาด
บ้านให้พวกเขา แต่สํานวนต่อมาในปี ค.ศ. 1812 กริมม์เพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ลงไปด้วย ทั้งรีดผ้า ล้าง
จาน ทําความสะอาดบ้านและทําอาหาร เป็นต้น
ส่วนองค์ประกอบที่คงเดิม คือ แม่แบบของตัวละคร (Stereotype) สโนว์ ไวท์ ยังเป็นสาวน้อยจิตใจ
ดีที่มีผิวขาวดั่งหิมะ ปากแดงฉ่าเหมือนสีเลือดและมีผมดาเหมือนไม้มะเกลือ ("… as white as snow,
as red as blood, and as black as the ebony wood …") แม่เลี้ยงใจร้ายหรือราชินใี จร้ายก็ยังเป็นหญิงงาม
จิตใจชั่วร้าย มีเวทมนตร์และกระจกเป็นอาวุธร้าย ภาพลักษณ์ของตัวละครเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วโลกรวม
ไปถึงนิทานเรื่องอื่นๆ ทีถ่ ูกจัดให้อยู่ในแบบเรื่องสโนว์ ไวท์ (AT 709, The Snow White tale type) ตามการ
จัดแบ่งของแอนติ อาร์น (Antti Aarne) และสติท ทอมป์สัน (Stith Thomson) ก็เช่นกัน
“ตรรกะภายใน” (internal logic) เรื่องเล่าของวลาดิมีร์ พรอพพ์ (Vladimir Propp)
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างการกระทําของตัวละคร(Syntagmatic structure) ทั้งหมด 31
พฤติกรรม (function) ตามทฤษฎีของ วลาดิมีร์ พรอพพ์ (Vladimir Propp) ในเทพนิยายสโนว์ ไวท์ทั้ง 9 เรื่อง
พบว่าการกระทําของตัวละครมีมากกว่า 31 พฤติกรรม พฤติกรรมที่คงที่คือ แม่เลี้ยงมีเวทมนตร์และกระจก
วิเศษ แม่เลี้ยงอิจฉาในความสวยของสโนว์ ไวท์ () การสั่งฆ่าหรือกําจัดสโนว์ ไวท์ (A) แม่เลี้ยงปลอมตัวเป็น
หญิงชราเพื่อหลอกลวงสโนว์ ไวท์ และเธอตกเป็นเหยื่อ (A, , ) สโนว์ ไวท์ตายเพราะแอปเปิล้ อาบยาพิษ
สโนว์ ไวท์ ถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว สโนว์ ไวท์ตายแล้วฟื้น (K) จากการช่วยเหลือของชายผู้เป็นรักแท้ แม่เลี้ยง
ได้รับการลงโทษ (U) สโนว์ ไวท์กับเจ้าชายครองคู่กันอย่างมีความสุข (W) การกระทําของตัวละครสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างตัวละครในเรื่องเล่าหลายประเภทและหลายรูปแบบ แต่การกระทําของตัวละครไม่ไล่
เรียงลําดับตามความสัมพันธ์ที่จดั ชุดไว้ได้ เพราะเรื่องเล่าแต่ละเรื่องต่างมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งยังสะท้อน
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ความรู้สึกนึกคิดของผู้เล่าเรื่องและสะท้อนบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัย แม้การกระทําของตัวละครอาจจะ
ผิดเพี้ยนไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 ที่พรอพพ์นําเสนอไว้ว่า “การเรียงลาดับของพฤติกรรม (function) ใน
นิทานเรื่องต่าง ๆ จะเป็นแบบเดียวกันเสมอ แม้จะนานิทานมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อหาพฤติกรรมทั้งหมดจาก
ตัวนิทาน กฎของลาดับของเหตุการณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง แม้พฤติกรรมบางข้อจะหายไปจากนิทานบางเรื่อง แต่
ข้ออื่น ๆ ที่มีอยู่กย็ ังมีลาดับตามเดิม” แต่ “ตรรกะภายใน” (internal logic) ของเรื่องเล่ายังคงอยู่
กลวิธีการเล่าเรื่องโดยเน้นที่ผู้เล่าเรื่อง (Narrative technique: Narrator’s Voice)
กลวิธีการเล่าเรื่องโดยเน้นที่ผู้เล่าเรื่อง (Narrative technique: Narrator’s Voice) คือ กลวิธีการเล่า
เรื่องตามฐานะของผู้เล่าเรื่อง (narrator) ที่สัมพันธ์กับเรื่องเล่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกนํามาเล่าโดยทัศนะของ
บุคคลใดบุคคลหนึง่ อาจเป็นคนในหรือคนนอกเหตุการณ์ (internal and external) หรืออาจถ่ายทอดเรื่องเล่า
หลายแบบผสมผสานกันก็ได้ ฐานะของผู้เล่าเรื่องมีความสัมพันธ์กับเจตคติของผู้เล่าเรื่อง (tone) ด้วย แม้ผู้เล่า
เรื่องจะมีหน้าทีใ่ นการเลือกสรรและเชื่อมโยงข้อมูล แต่บางครั้งผู้เล่าเรื่องอาจสอดแทรกข้อคิดเห็น ทัศนคติของ
ตนเองเข้าไปด้วย อาจจะแต่งในทํานองประชด ล้อเลียน เยาะเย้ย เคร่งเครียด ขมขื่น หรืออารมณ์ขันซึ่งส่งผล
ไปยังสถานะของผู้เล่าเรื่อง (Narrator classification) เช่นกันว่าผู้เล่าเรื่องนั้นน่าเชื่อถือ (Reliable narrator)
หรือไม่น่าเชื่อถือ (Unreliable narrator) มากน้อยเพียงใด
เทพนิยายสโนว์ ไวท์ ทั้ง 9 เรื่อง มีกลวิธีการเล่าเรื่องที่สะท้อนเจตคติของผู้เล่าเรื่อง ดังนี้
1. การใช้บุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่าเรื่องแบบรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่าง (Third-Person omniscient narrator) ผู้
แต่งเป็นผู้เล่าเรื่องอย่างอิสระทั้งเล่าความคิด ความรู้สึกของตัวละครอย่างเป็นกลาง แม้จะได้ข้อมูลในเรื่อง
ครบถ้วนตามที่ผู้แต่งต้องการเปิดเผยแต่ อาจทําให้ผู้อ่านหรือผู้ชมรู้สึกเป็นคนนอก มีระยะห่างกับ ตัวละครทํา
ให้เรื่องดูไกลตัว ปัจจุบันเรื่องเล่าเน้นความสมจริงมากขึ้น เน้นอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น หากเรื่องเล่าไม่
น่าสนใจในตัวมันเองแล้ว การเล่าเรื่องแบบนี้อาจเป็นวิธีที่ดึงความสนใจได้น้อยที่สุด กลวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้
พบได้ใน Snow White by Jack Zipes Snow White and the Seven Dwarfs (1937) Snow White: A Tale of
Terror (1997) Snow White: The Fairest of Them All (2001) และ Grimm's Snow White (2012)
2. การใช้บุรุษที่ 1 ที่เป็นตัวละครหลัก (First-person character narrator) เป็นผู้เล่าเรื่อง โดยที่ผแู้ ต่ง
เลือกตัวละครในเรื่องเป็นผู้เล่า เป็นการเล่าประสบการณ์ตรงของตัวละครรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร
พบได้ใน Sydney White and the Seven Dorks (2007) ผู้เล่าเรื่องคือ Sydney White ในวัยกลางคน เล่าย้อน
อดีตเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยเรียนมหาวิทยาลัย กลวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจที่สุด ส่งผลให้ผชู้ มรู้สึก
สนิทสนมใกล้ชิดกับตัวละคร ผู้อา่ นและผู้ชมจะมีความรู้สึกร่วมกับตัวละครไปด้วย เหมือนได้อ่านบันทึก
ส่วนตัวทีใ่ ห้ความรู้สึกอบอุ่น สนุกสนานและเป็นความทรงจําที่ดี การเล่าเรื่องแบบนี้ทําให้เชื่อได้วา่ เรื่องที่เล่า
อยู่นั้นเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะมีตวั ละครอื่นๆ เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย
3. การใช้บุรุษที่ 1 ที่เป็นพยาน (witness-narrator) อาจเป็นตัวละครรองในเรื่องเป็นผู้เล่าเรื่องเป็น
“พยาน” รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักและนําเรื่องนั้น ๆ มาเล่า พบได้ใน
Snow White (1992) ผู้เล่าเรื่องคือ ตลกหลวง (Jester) ที่ต่อมากลายเป็นเจ้าชาย เล่าแบบพยานรู้
เห็นเหตุการณ์ (witness narrator) เจตคติในการเล่าเป็นแบบแฝงนัยยะ เสียดสี (satire) เหน็บแนม ถากถาง
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โดยใช้คุณสมบัติของตัวละครตลกหลวงล้อเลียนความโง่เขลา ความชัว่ ร้ายและข้อบกพร่องของมนุษย์และ
สังคม
Mirror Mirror (2012) ผู้เล่าเรื่องคือ ราชินีเคลเมนเทียนา เล่าแบบพยานรู้เห็นเหตุการณ์ (witness
narrator) เจตคติในการเล่าเป็นการเสียดสี (satire) ล้อเลียนความเขลา ความไม่ถูกต้องของมนุษย์และสังคม
ใช้คําประชดเหน็บแนม (sarcastic) เยาะเย้ย
Snow White and the Huntsman (2012) ผู้เล่าเรื่องคือ พรานป่าอีริค (Eric the Huntsman) เล่า
แบบพยานรู้เห็นเหตุการณ์ (witness narrator) เจตคติในการเล่าแสดงให้ผู้ชมรู้สึกว่าเขาชื่นชมสโนว์ ไวท์ ที่
เธอสามารถเอาชนะใจตัวเอง และความกลัวอํานาจมืดของราชินีราเวนนา
แนวคิดหลัก (Theme) ความขัดแย้ง (conflict) และภาพสะท้อนจิตสานึกแห่งความคิด (Ideology)
แนวคิดหลักหรือแก่นเรื่อง (Theme) หมายถึง ความคิดเชิงนามธรรมที่นําเสนอในเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
ประเด็นต่าง ๆ ของมนุษย์และสังคม นําเสนอทรรศนะของชีวติ บุคคลผ่านพฤติกรรม ลักษณะนิสัยของตัวละคร
พัฒนาการของเรื่อง เหตุการณ์ โลกทัศน์ของผู้เล่าเรื่องและสัญลักษณ์ แก่นเรื่องในนิทานพื้นบ้านโดยทั่วไปมัก
ซ้ํา ๆ คล้ายกัน มีลักษณะร่วมอันเป็นสากลในแง่ธรรมชาติความเป็นมนุษย์และความคิดคํานึง
เมื่อพิจารณาเทพนิยายสโนว์ ไวท์ ทั้ง 9 เรื่อง จะเห็นได้ว่าแต่ละเรื่องอาจมีลักษณะบางอย่างร่วมกัน
หรือมีลักษณะโดดเด่นต่างกันไป สิ่งที่มีร่วมกันคือแนวคิดหลักหรือแนวคิดรองที่เหมือนกัน แนวคิดดังกล่าวคือ
เรื่องความดีกบั ความชั่ว (Good vs. Evil) และการตามหาตัวตนและพิสจู น์ตัวเอง (Individual Quest)
ในเทพนิยายสโนว์ ไวท์ ความดีเปรียบได้กับความงาม (Goodness is beauty) และความชั่วร้าย
เปรียบได้กับความน่าเกลียด (Evil is ugliness) ตัวละครที่เป็นตัวแทนของสองสิ่งนี้คือ สโนว์ ไวท์ กับราชินี /
แม่เลี้ยงใจร้าย ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการตามหาตัวตนและพิสจู น์ตัวเองนั้นจะปรากฏเมื่อตัวละคร สโนว์ ไวท์
ตระหนักคุณค่าของตัวเอง มีความเชื่อมั่นและศรัทธาความดีและมีความกล้าหาญที่จะทําในสิ่งที่ถกู ต้อง
นอกจากแนวคิดที่กล่าวไปแล้วยังมีประเด็นหรือความขัดแย้ง (conflict) อื่นๆ ดังนี้
1. ความขัดแย้งภายนอก (external conflict) เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งระหว่าง
คนกับสิ่งแวดล้อม อาจจะเป็นธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และประเพณีที่อยู่แวดล้อมตัวละคร ได้แก่
ความขัดแย้งระหว่างสโนว์ ไวท์ กับราชินีใจร้าย คือ การเป็นคูแ่ ข่งทางเพศ (Sexual Rivalry) เป็นเรื่อง
ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในทุกสํานวนโดยเฉพาะแข่งกันเรื่องความงาม (beauty pageant) ความรุนแรงทางเพศ
(Sexual Violence) เห็นได้จากการสั่งฆ่าสโนว์ ไวท์ หลาย ๆ ครั้ง ในบางสํานวนสโนว์ ไวท์ถูกคุกคามจากคน
แคระ การฆ่าตัวตาย (Commit suicide) พบได้ในตอนจบของเรือ่ ง Mirror Mirror (2012) ราชินีเคลเมนเทียนา
รับแอปเปิ้ลพิษคืนจากสโนว์ ไวท์ เพื่อเอาไว้กินเองและยอมจํานนต่อความพ่ายแพ้ พร้อมกับคําที่เธอเคยพูด
กับสโนว์ ไวท์ว่า “It's important to know when you've been beaten. Yes.” แต่ครั้งนี้สโนว์ ไวท์เป็นคนบอกกับ
ราชินีเอง ส่วนในเรื่อง Sydney White and the Seven Dorks (2007) การสั่งฆ่าของ Rachel Witchburn นั้นคือ
การทําให้ Sydney White ตายไปจากสังคม (social death) ในสํานวนที่เป็นเทพนิยายนั้นพบเรื่องการกินอวัยวะ
มนุษย์ (Cannibalism) เพราะเชือ่ ว่าจะทําให้เป็นอมตะ เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิแ์ ละเป็นการแก้แค้น ในเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกัน (Incest) นั้นพบได้ใน Snow White: A Tale of Terror
(1997) และ Snow White and the Huntsman (2012) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาวกับน้องชาย และ
แนวคิดสตรีนิยม (Feminist) เห็นได้ชัดจาก Mirror Mirror (2012) ที่มีการสลับบทบาทให้สโนว์ ไวท์เป็นผู้
ปกป้องเจ้าชาย สโนว์ ไวท์ขังเจ้าชายและพวกคนแคระไว้ในบ้าน ส่วนเธอนั้นออกไปต่อสู้กับราชินีใจร้ายเพียง
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คนเดียว เธอบอกกับเจ้าชายว่า (You know, all that time locked up in the castle, I did a lot of reading. I read
so many stories where the prince saves the princess in the end. I think it's time we change that ending.)
และใน Snow White and the Huntsman (2012) ราเวนนาเคยถูกกดขี่ทางเพศจากเพศชาย เธอจึงโกรธแค้น
และเอาคืนเมื่อมีโอกาสโดยใช้ความสวยของเธอเป็นเหยื่อล่อ ในคืนแต่งงานกับ King Magnus พ่อของสโนว์
ไวท์ เธอระบายความรู้สึกเคียดแค้นก่อนที่จะฆ่าเขา (I was ruined by a king like you once. I replaced his
queen, an old woman. And, in time, I, too, would have been replaced. Men use women. They ruin us
and when they are finished with us. They toss us to the dogs like scraps...When a woman stays young
and beautiful forever, the world is hers. First, I will take your life, my lord. And then I’ll take your throne.)
(ราเวนนาปักมีดลงที่หวั ใจ กษัตริย์แม็กนัสสิ้นใจทันที)
2. ความขัดแย้งภายใน (internal conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจิตใจและความคิดของตัว
ละคร อาจมีเหตุการณ์ที่บีบบังคับให้ตัวละครต้องเลือกตัดสินใจ เป็นการต่อสู้กันระหว่างความดี ความถูกต้อง
ความกล้าหาญกับความกลัว
ความขัดแย้งภายในของสโนว์ ไวท์ คือ การค้นพบตัวตน (Self-actualization) และการพิสูจน์ตวั เอง
(Self-proving) สโนว์ ไวท์เป็นกําพร้าจึงขาดต้นแบบทีจ่ ะคอยชี้แนะให้เธอรูจ้ ักสถานะและหน้าที่ของตน ราชินี
ใจร้ายกักขังเธอไว้ตงั้ แต่เด็กจนกระทั่งเธอโตเป็นสาว ส่งผลให้สโนว์ ไวท์ขาดการติดต่อกับผู้คนและสังคมที่อยู่
นอกกําแพงวัง เธอจึงขาดความเชื่อมั่นและไม่มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิต
การฟื้นคืนจากความตาย (Resuscitation) การตายในที่นี้หมายถึงการตายจากความเป็นเด็กเพื่อตื่น
ขึ้นมาเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ ีวุฒภิ าวะ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ รูว้ ิธที ี่จะจัดการกับปัญหา และไม่อ้อนวอน ร้องขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น
ความขัดแย้งภายในของราชินีใจร้าย คือ การรักตัวเอง (self-love) มากเกินพอดีจนเข้าข่ายการลุม่
หลงตัวเอง (Narcissistic) จึงมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม บุคคลเหล่านี้จะเป็นพวกที่ “รักไม่เป็น”
(inability to love) จึงไม่สามารถมีความรู้สึกเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (empathy) ไม่สามารถห่วงใยความรู้สึกของ
ผู้อื่นได้ ไม่สนใจในความคิดของใคร และไม่สามารถอดทนต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลซึ่งต้องอาศัยการ
ยอมรับความเห็นของผู้อื่น และความผิดพลาดของตนเองร่วมด้วยเสมอ คนทีม่ ีการหลงตัวเองทีผ่ ิดปกตินี้จึง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมือนเป็นวัตถุสงิ่ ของทีม่ ีไว้เพื่อตอบสนองความรู้สึกและความต้องการของตนเท่านั้น7
ในสโนว์ ไวท์ ทุกสํานวนราชินมี กั ถามกระจกวิเศษอยู่เสมอว่าใครสวยที่สุด และคําตอบที่ต้องการ
จากกระจกมากที่สุดคือ ตัวเธอเอง
Queen: Mirror, mirror, on the wall, who is fairest of them all ?
Mirror: You are, my queen.
กระจกเป็นสัญลักษณ์ของภาพสะท้อนความเป็นจริง “Mirror is always speaking the truth” ขณะที่
เธอคุยกับกระจกในเรื่องต่างๆ นัน้ แท้จริงแล้วเปรียบเหมือนภาพสะท้อนความคิด จิตใต้สํานึกของตัวเธอเอง
กระจกแนะนําให้เธอทําสิ่งต่าง ๆ ในบางสํานวนเตือนเธอไม่ให้ถลําทําผิดไปมากกว่านี้เพราะสิ่งที่เธอจะต้อง
ชดใช้คือความตาย ชีวิตแลกชีวติ แต่จิตสํานึกด้านชัว่ ร้ายของเธอก็ปฏิเสธที่จะรับฟังและพยายามทุกวิถีทางที่
จะกําจัดสโนว์ ไวท์
ความขัดแย้งภายในของเจ้าชายและคนแคระ คือ การหลงใหลศพ (Necrophilia love) เป็นภาวะที่
คนได้รับความสุขความพอใจทางเพศกับซากศพ ในทางจิตวิทยาเชื่อว่าความผิดปกตินี้เกิดจากความพยายาม
7

ผู้วิจัยสรุปความจาก อัมพร เบญจพลพิทักษ์. (2558). Narcisism in Clinical Practice. (ออนไลน์).
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ที่จะมีอํานาจเหนือคนอื่นแฝงอยูใ่ นจิตใจ ส่วนในเรื่อง Snow White: A Tale of Terror (1997) นั้น เป็นความ
ขัดแย้งภายในที่เกิดกับคลอเดีย เธออิจฉาสโนว์ ไวท์ จนทําให้แท้งลูก เธอให้น้องชายไปเก็บศพทารกมาและ
มักพูดคุยกับศพลูกชายเหมือนว่าเขายังมีชวี ิต (My sweetest son, I will keep you save and warm with me.)
จากแนวคิดหลัก แนวคิดรอง และประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในเทพนิยายสโนว์ ไวท์ สามารถสรุป
จิตสํานึกแห่งความคิด (Ideology) ดังนี้
1. ครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว (Family and Relationships) ครอบครัวเป็น
สถาบันทางสังคมที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นที่แรกทีม่ ีหน้าที่กล่อมเกลา ปลูกฝังบุคลิกภาพที่ดแี ละปลูกฝัง
ค่านิยมทีถ่ ูกต้องให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น ความรักความผูกพัน ความเข้าใจ มีความเอื้ออาทร
ห่วงใยดูแลซึ่งกันและกัน ความสมานฉันท์นจี้ ะส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมาชิกใน
ครอบครัวทะเลาะวิวาทกัน มีความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ครอบครัวก็จะไม่มีความสุข และอาจส่งผลให้เด็ก
ก้าวร้าว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ หากครอบครัวต้องตกอยู่ในภาวะ
ความตึงเครียดผู้นําในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในครอบครัวไม่ควรถูกจํากัดให้อยู่กับคนใดคนหนึ่ง
พ่อและแม่ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมกันเป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พ่อหรือแม่ไม่ควร
เป็นผู้นําคนเดียวเพราะวัยรุ่นในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นผู้นําในแบบประชาธิปไตยจะมีความมั่นคงทางอารมณ์
มากกว่าวัยรุ่นทีม่ าจากครอบครัวที่พ่อหรือแม่มีอํานาจเพียงคนเดียว ดังนั้นสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว
จะต้องมีบทบาทความเป็นผู้นําในวาระที่แตกต่างกันออกไป
ในสโนว์ ไวท์ แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาว (Father – Daughter) เป็น
ความสัมพันธ์ทไี่ ม่ดีนัก ในบางสํานวน พ่อหายไปตั้งแต่ต้นเรื่อง หรือหากมีอยู่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทและเป็นผู้ชาย
ที่อ่อนแอ สโนว์ ไวท์ จึงเป็นคนขาดที่พึ่งและขาดรักจนต้องตามหาความมั่นคงและความรักจากผู้ชายมา
ทดแทนและชดเชยสิ่งที่เธอไม่เคยได้จากพ่อ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างแม่กบั ลูกสาว (Mother – Daughter)
นั้นแบ่งเป็น 2 ประเด็น เรื่องแรกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผใู้ ห้กําเนิดกับสโนว์ ไวท์ กล่าวคือ แม่ของสโนว์
ไวท์ ตายตั้งแต่เธอยังเด็ก ยังไม่ได้เรียนรู้บทบาทหน้าทีข่ องผูห้ ญิง ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต
ขาดความเข้าใจสังคมและความเป็นไปของโลก ไม่มีคนคอยให้คาํ ปรึกษา การขาดแม่ทําให้เธอไม่มตี ้นแบบ
(role model) ที่ดีในการดําเนินชีวิต แม้จะมีคําสอนทีแ่ ม่พูดไว้กับสโนว์ ไวท์ก่อนตายว่าให้เธอทําดีและเชื่อมั่น
ในความดีแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องยากที่เด็กจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้ และเรื่องที่สองเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างแม่ผใู้ ห้กําเนิดกับราชินใี จร้าย เห็นได้ว่าแม่ของเธอเป็นผูม้ ีเวทมนตร์ (Sorcerer) และปลูกฝังให้เธอ
รู้จักเอาตัวรอดโดยการใช้อํานาจมืด มนตร์ดําเพื่อให้ได้ในสิ่งทีต่ ้องการ ดังนั้นการที่สโนว์ ไวท์และแม่เลี้ยงของ
เธอจะมีทัศนคติและพฤติกรรมต่างขั้วกันนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก และกลายมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับแม่
เลี้ยงกับลูกเลี้ยง (Stepmother – Stepdaughter) ที่แย่ที่สุด
2. เพศภาวะ (Gender) หมายถึง เพศทางสังคม โดยบทบาททางเพศภาวะเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้
จากการขัดเกลาทางสังคมแตกต่างกันอย่างมากระหว่างวัฒนธรรม และขึ้นอยู่กับอายุ ชนชั้น เชื้อชาติและ
ศาสนา รวมทัง้ สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการเมือง ในสโนว์ ไวท์ บทบาทของเพศหญิง (Woman
Role – Passive Feminine Mother like) นั้นถูกจํากัดให้อยูใ่ นฐานะที่เป็นเมีย แม่และแม่บ้าน คอยดูแล
ปรนนิบัติเพศชายและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แม้จะมีแนวคิดสตรีนิยมแทรกเข้ามาในเรื่อง Sydney White and
the Seven Dorks (2007), Mirror Mirror (2012) และ Snow White and the Huntsman (2012) ที่ยกย่องเรื่อง
สิทธิสตรีและให้สตรีเป็นผู้นําในการปฏิบัติภาระกิจต่างๆ แต่สุดท้ายแล้วคนที่เป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายและคอยให้
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ความช่วยเหลือก็ยังเป็นเพศชาย
ส่วนบทบาทของเพศชาย (Man Role) นั้น พ่อของสโนว์ ไวท์ เป็นตัว
ละครที่อ่อนแอที่สุด ไม่มีภาวะการเป็นผู้นํา (ยกเว้นพ่อในเรื่อง Sydney White and the Seven Dorks (2007)
ที่ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาและให้กําลังใจลูกสาวเสมอ) ส่วนพวกคนแคระนั้นกลับทําหน้าที่พ่อทูนหัวที่คอยให้
กําลังใจ ดูแลและปกป้องยามที่สโนว์ ไวท์หนีจากการตามล่าของราชินี พวกเขายกย่องและให้เกียรติเธอ
ในขณะที่เจ้าชายเปรียบเหมือน “ความหวัง” มีบทบาทเป็นผู้ปลดปล่อยและพาเธอไปสู่สังคมใหม่ โลกใบใหม่ที่
เธอคาดหวังไว้ว่าจะดีกว่าที่เธอเคยอยู่กับราชินีใจร้าย
3. การเป็นคู่แข่งทางเพศ (Sexual Rivalry) มักมาจากความอิจฉาริษยา การเข้าข้างตนเองและไม่
ชอบให้ใครตําหนิติเตียนตนเอง รู้สึกว่าตนนั้นเป็นผู้ที่มีดมี ีความสามารถเหนือผู้อื่น มักต่อต้านผูอ้ ื่นที่ดีกว่าตน
การเป็นคู่แข่งทางเพศนั้น สามารถเป็นได้ทั้งหญิง-หญิง ชาย-ชาย และชาย-หญิง แต่ที่พบในเทพนิยายส่วน
ใหญ่จะเป็นหญิง-หญิง ในแบบเรื่องเทพนิยาย สโนว์ ไวท์ คู่แข่งตลอดกาลคือ สโนว์ ไวท์กับราชินีใจร้าย ส่วน
ประเด็นที่แข่งกันนั้นคงจะไม่พ้นเรื่องความสวยงาม อยากเป็นที่รกั และได้รับการยกย่องชื่นชม ยิ่งคนรักยิ่ง
ชอบมากเท่าไร ยิ่งปลาบปลื้มใจมากขึ้นเท่านั้น เมื่อมีการแข่งขัน สัญชาติญาณแห่งการทําลาย และชอบความ
หายนะที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มานานแล้วจึงแสดงตัวออกมาในรูปแบบของการสั่งฆ่าหมายเอาชีวิตจริง ๆ
ซึ่งพบได้ในแบบเรื่องเทพนิยายสโนว์ ไวท์ ทุกสํานวน ยกเว้นใน Sydney White and the Seven Dorks
(2007) ที่เป็นการฆ่าให้ตายทัง้ เป็นจากสังคม ดังที่ Rachel Witchburn พูดอย่างโกรธแค้นเมื่อ Sydney White
แซงเธอขึ้นมาเป็นอันดับหนึง่ ในการจัดอันดับความนิยมของผูห้ ญิงในวิทยาลัย “Hot or Not” ว่า “Sydney
White must die a social death and take her seven dorks with her.”
4. อานาจแห่งความงาม (Beauty Myth / Beauty is power) เป็นแนวคิดอุดมคติที่เชื่อมโยงกับ
ทัศนคติและค่านิยมเรื่องความงามของมนุษย์ซึ่งขึ้นอยู่กบั เวลา สังคมและวัฒนธรรม
ความเยาว์วยั และความชรา (Youth vs. Age) เป็นสิ่งที่ตามติดกันมา ความชรา ความเหี่ยวย่น เป็น
สิ่งที่มนุษย์ทุกคนกลัว สาเหตุของความกลัวมาจากการไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและไม่อาจทนอยู่กับ
สภาพนั้นได้ ไม่ว่าความงามภายนอกจะยัว่ ยวนให้หลงใหลติดใจสักเพียงใด แต่ความงามที่เกิดจากภายในมี
จิตใจที่ดีนั้นย่อมคงทนกว่า (Good heart is immortal)
Snow White: The Fairest of Them All (2001) พ่อมดให้พรและใช้เวทมนตร์แปลง Elspeth หญิง
อัปลักษณ์ให้เป็นหญิงงามแต่มีขอ้ แม้ว่าเธอต้องทําให้คนอื่นมีความสุข (I gave you a life that would make
anyone happy) แต่ Elspeth ทั้งหลงใหลในตัณหา คิดจะล่อลวงเจ้าชาย สาปให้เจ้าชายเป็นหมี สัง่ ฆ่าสโนว์
ไวท์ จองจําพ่อของสโนว์ ไวท์ ไว้ในกระจก เห็นชีวิตพวกภูตจิ๋วและคนแคระเป็นสิ่งไร้ค่า เมื่อเธอผิดสัญญาที่
ให้ไว้กับพ่อมด ใช้ความสวยของเธอไปในทางที่ผิดมีจติ ใจชัว่ ร้าย ผลที่ตามมาคือความพ่ายแพ้และกลับ
กลายเป็นหญิงชราหน้าตาอัปลักษณ์ยิ่งกว่าเดิม
Wizard: Look what you did! She was no threat until you imagined her to be one. Envy
is a cold come sizzling hot from hell.
Elspeth: Give me, me! I’m begging you please.
Wizard: What good would it do? You weren’t satisfied with it.
Elspeth: Oh but I was. I was. Give it back me and I’ll never want anything again.
Never! Just give me my beauty.
Wizard: I can’t help you.
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Snow White and the Huntsman (2012) ราชินีแอลเลเนอแม่ของสโนว์ ไวท์บอกเธอไว้ก่อนจะตายว่า
“You possess a rare beauty, my love. In here. (ราชินีวางมือลงบนหัวใจของสโนว์ ไวท์) Never lose it. It will
serve you well when you become queen.” เพราะจิตใจที่ดีงามจะช่วยคุม้ ครองสโนว์ ไวท์ให้ปลอดภัยและเป็น
ราชินีที่ดีในอนาคต แม้กระทั่งราเวนนายังชื่นชมว่าสโนว์ ไวท์เป็นความงามทีแ่ ท้จริง (...yours is the face of true
beauty in this kingdom.) ราเวนนาไม่เคยคิดจะมาแทนทีแ่ ม่ของสโนว์ ไวท์ แต่เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งผูกติด
ระหว่างเธอกับสโนว์ ไวท์ (I feel that you and I are bound. I feel it there. Your heart.) สิ่งนั้นคือหัวใจของสโนว์
ไวท์ที่เธอหวังจะได้กินเพื่อความสวย ความสาวและคงความเป็นอมตะ ดังที่กระจกบอกเธอ (Be warned. Her
innocence and purity is all that can destroy you. But she is also your salvation, Queen.Take her heart in
your hand and you shall never again need to consume youth. You shall never again weaken or age.) แต่
สุดท้ายแล้วราเวนนาก็พ่ายแพ้ สโนว์ ไวท์บอกกับเธอก่อนที่เธอจะตายว่า “You can’t have my heart” เพราะ
หัวใจของสโนว์ ไวท์นั้นบริสุทธิ์งดงามและราเวนนาไม่คู่ควร
5. การค้นพบตัวตน (Self-actualization / Self-realization) เป็นความต้องการตามลําดับขั้นของ
มนุษย์ ความต้องการนีม้ ีอยู่ตลอดเวลาไม่มที ี่สิ้นสุดเริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เมื่อความต้องการได้รับการ
ตอบสนองแล้วก็จะมีความต้องการอย่างอื่นจะเกิดขึ้นมาแทนที่ การค้นพบตัวตนเป็นความต้องการความ
สมหวังในชีวิต (Self-fulfillment Needs) ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนให้ไปถึงความสามารถสูงสุดของ
ตนเอง ต้องการความสําเร็จ ต้องการค้นพบความจริง ต้องการทําสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ส่งเสริมความยุตธิ รรม
ได้รับการยอมรับและรู้สึกว่าเป็น "คนสําคัญ" ดังที่ โสคราติส นักปราชญ์ชาวกรีกได้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และ
ยกเอาคติพจน์ของ Delphic ขึ้นมากล่าวไว้ว่า “จงรูจ้ ักตนเอง (Know thyself) เพราะชีวิตที่ไม่รู้จกั ตนเองนั้น
เป็นชีวิตที่ปราศจากคุณค่า (An unexamined life is not worth living) คุณค่าของชีวิต อยู่ที่การสํารวจตนเอง
คือ ตระหนักรู้ว่าชีวติ คืออะไรกําลังทําอะไรอยู่และดํารงอยู่เพื่ออะไร”8
การกําพร้าพ่อแม่หรือมีพ่อที่อ่อนแอ (The loss of mother and a passive father / Motherless –
Lack of role model) ส่งผลให้สโนว์ ไวท์ ขาดแบบอย่างในการดําเนินชีวิต พบได้จากบทสนทนาระหว่างสโนว์
ไวท์กับคนรับใช้ หรือสโนว์ ไวท์ กับคนแคระ แม้แต่การตอบคําถามว่าเธอคือใคร ยังเป็นเรื่องทีย่ ากลําบาก แม้
จะรู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่เธอยังขาดความสํานึกเกี่ยวกับความมีตวั ตน (Self-consciousness) และขาดความ
เคารพนับถือในตัวตน (self-esteem) เห็นได้จากบทสนทนาต่อไปนี้
Snow White: A Tale of Terror (1997) เมื่อ Will ถาม Little Lilliana ว่าหากเธอไม่ใช่เจ้าหญิงแล้ว
เธอเป็นใคร เธอตอบว่าเป็นลูกสาวของตระกูล Hoffman แต่ Will บอกว่าไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็คงไม่มี
ประโยชน์ที่จะพูดถึงเพราะคงเป็นได้แค่ในนามเท่านั้นหากเธอหวังเพียงแค่ให้พ่อออกตามหาแต่กลับไม่ชว่ ย
ตัวเองก่อน
Will :
What are you then?
Little Lilliana : I’m the daughter of Frederick Hoffman.
Will :
AH! So you’re nothing more than a name.
จากบทสนทนานีแ้ สดงให้เห็นว่า หาก Little Lilliana ไม่คิดจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงและมีความสํานึก
เกี่ยวกับความมีตัวตนให้มากกว่านี้ เธอจะเป็นเพียงบุคคลทีม่ ีเพียงชื่อแต่ไร้ตวั ตนในสังคมเท่านั้น

8

จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี. (2543). ชีวิตและการรู้จักตนเอง. หน้า 2.
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Grimm's Snow White (2012) สโนว์ ไวท์กังวลและไม่แน่ใจทีจ่ ะต่อสู้กับราชินีเกวนโดลิน เอล์ฟมาร่า
บอกเธอว่าถ้ารบครัง้ นี้เราชนะ สโนว์ ไวท์จะได้เป็นราชินีคนต่อไป แต่สโนว์ ไวท์กลับขาดความเชื่อมั่นและคิด
ว่ามันเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง (If my father had intended me to rule, he would have made arrangements. War,
usurping the throne…It does not feel correct.) แต่เมื่อสโนว์ ไวท์ค้นพบตัวตนแล้วว่าเธอมีความเหมาะสมที่
จะเป็น The queen of Whitevale เธอก็กล้าที่จะปลิดชีพราชินีใจร้ายเพื่อปกป้องทุกคนให้ปลอดภัย
ใน Mirror Mirror (2012) เมื่อครบรอบวันเกิดปีที่ 18 ของสโนว์ ไวท์ พวกคนรับใช้เตรียมเค้กเพื่อ
เลี้ยงฉลองและอวยพรให้เธอแบบลับ ๆ ในโรงครัว มากาเร็ตบอกกับสโนว์ ไวท์ว่าสาเหตุที่เธอยังทํางานอยูท่ ี่นี่
ทั้ง ๆ ทีต่ ้องทนกล้ํากลืนกับราชินีเพราะเธอหวังว่าสักวันหนึง่ สโนว์ ไวท์ จะทวงบัลลังก์คืนมาได้ แต่สิ่งที่สโนว์
ไวท์ตอบกลับไปคือ เธอคิดว่าอาณาจักรนี้ไม่ใช่ของเธอและเธอก็ไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไร เป็นคําพูดที่แสดง
ความสิ้นหวัง แต่เมื่อได้รับคําแนะนําจากมากาเร็ตว่าเธอควรจะออกไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่
นอกวังบ้างเพราะพวกเขาก็อยากเห็นตัวตนที่แท้จริงของสโนว์ ไวท์ผู้เรียบเสมือนความหวังสุดท้ายของพวก
เขาเช่นกันว่าเป็นคนอย่างไร และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ สโนว์ ไวท์ต้องเชื่อว่าเธอทําได้
Margaret :
...I know that one day you are going to take back your kingdom, and I
want to be here when that happens.
Snow White : It is not my kingdom.
Margaret :
Oh, but it is. Your father meant for you to inherit his crown.
Snow White : What would I do with this?
Margaret :
Perhaps you need to see for yourself what goes on in your kingdom.
The people don't sing and dance any more. They need to see who you
really are. And you need to believe.
ในเรื่องนี้เน้นย้ําเรื่องความเชื่อหลายครั้งทั้งจากมากาเร็ต (You need to believe.) คนแคระ (We'll
teach her to believe.) แม้กระทัง่ ตัวสโนว์ ไวท์เอง (The queen has destroyed everything my father
believed in.) เมื่อเธอมีความเชือ่ มั่นในตัวเอง ศรัทธาในความดี ค้นพบตัวเองแล้วว่ามีภาระหน้าที่สําคัญ เธอ
จึงพยายามทําลายเวทมนตร์ ช่วยเจ้าชายจากมนตร์เสน่ห์ดว้ ยการจูบ ช่วยปลดปล่อยพ่อที่ถูกสาปให้เป็นมังกร
กลับมาเป็นคนได้ และเอาชนะราชินีราชินีเคลเมนเทียนาได้สําเร็จ
ในสํานวนอื่น ๆ เมื่อสโนว์ ไวท์คน้ พบตัวเอง รูจ้ ักตัวเองดีพอว่าเป็นผูม้ ีจติ ใจบริสุทธิ์ดีงาม ศักยภาพ
แห่งความดีนั้นช่วยให้เธอเอาชนะความกลัว เอาชนะราชินใี จร้ายและได้พบกับชีวิตที่มีความสุขสมหวัง
(Happily ever after)
6. ความเท่าเทียมกันในสังคม (Human equality) มนุษย์มีความแตกต่างกันด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญา ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุให้มนุษย์เกิดความขัดแย้งกัน หากขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยาม ไม่เคารพสิทธิไม่ให้เกียรติเคารพนับถือกันและไม่ยอมรับในความแตกต่าง
Snow White: A Tale of Terror (1997) ในการถกเถียงเรื่องมารยาทและความเป็นผู้ดีระหว่าง Will
กับ Little Lilliana แสดงให้เห็นว่าการดูถูกเหยียดหยามคนที่เห็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่
สมควร เพราะคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ดีมีมารยาทสังคมนั่นแหละคือคนที่ชอบกดขี่คนอื่น ๆ และร้ายกาจที่สุด
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Little Lilliana : What right do you have to say that? You know nothing about me.
Will :
I know enough of your kind.
Little Lilliana : How could you know anything about anyone? You live like an animal, you
hide out like a criminal.
Will :
And what are you doing princess? Is this some holiday you’re taking?
Little Lilliana : My father will find me?
Will :
Where is this great father of yours? How come he hasn’t rescued you?
Little Lilliana : He’ll find me, I know it.
Will :
What if he doesn’t ?
Little Lilliana : I don’t like the way you speak to me!
Will :
How would you have me speak?
Little Lilliana : Like a civilized gentleman, not some savage.
วิลล์กระชากสาวน้อยลิเลียน่าให้หันหน้ามาฟังตนพูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว
Will :
That is a world I will not bear from the lips of any man or woman. The last
time I heard that word spoken, it was by one of your so called gentleman,
and there was nothing gentle about it…or civilized.
Snow White: The Fairest of Them All (2001) เมื่อสโนว์ ไวท์ปฏิเสธความช่วยเหลือจากพวกคน
แคระเพราะเกรงว่าจะทําให้ทุกคนเดือดร้อน แต่คนแคระบอกกับสโนว์ ไวท์ว่าหากคิดถึงมิตรภาพและเห็นแก่
ความเป็นเพื่อนเธอจึงไม่ควรปฏิเสธ เพราะที่ผ่านมาพวกคนแคระก็โดนดูถูกเหยียดหยามเช่นกัน ดังบท
สนทนาต่อไปนี้
Snow White: There’s nothing you can do. It’s me she’s after.
Sunday:
You once said I was your only friend. Friends help each other. Don’t
push me away. I saw your life. I saw your tears. People treat you like
they treat us. They only see the outside. To them, all we are is little.
They don’t wanna see any deeper.
Snow White: Why did they do that?
Sunday:
Fear, may be. Jealousy I think. That’s why it’s up to us to see each
other with clear eyes.
Sydney White and the Seven Dorks (2007) หลังจากที่ Sydney White ถูกทําให้อับอายเพราะ
Rachel Witchburn ไม่ยอมรับเธอเป็นสมาชิกของบ้าน อีกทั้งประนามพฤติกรรมต่าง ๆ ของเธอว่าไม่คู่ควร
(Rachel ตั้งกฎขึ้นมาเอง) เธอถูกไล่ออกจากบ้าน Kappa ไปอาศัยอยู่กับพวกคนพิลึกที่บ้าน Vortex จาก
หลายเหตุการณ์ที่ถูกกลั่นแกล้งทําให้ Sydney White ลุกขึ้นสู้โดยการลงสมัครชิงตําแหน่งประธานนักศึกษา
เพราะเธอและพวกคนพิลึกภูมใิ จกับตัวตนทีแ่ ท้จริงของตัวเองและเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคม อีก
ทั้งได้กําลังใจจากพ่อของเธอด้วย (Sweetheart, following in your mother's footsteps is not about reliving
her life. It's about being the same kind of person she was. Hey. Your mom was much more than just a
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Kappa. She was a woman who always fought for what she believed in, and so are you. Nothing could
make me prouder than that.) ในที่สุด Sydney White ก็ชนะการเลือกตั้งด้วยการรณรงค์ทใี่ ช้ชื่อว่า Freedom
to the 7th Power ซึ่งหมายรวมไปถึงความภาคภูมใิ จในความเป็น “Dorks” (Proud to Be a Geek) และ
สุดท้ายพวกเขาก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (And we all lived - well, do you even have to ask? - dorkily
ever after.)
7. วัฏจักรชีวิต (Life cycle) การดับสูญของมนุษย์และสิ่งมีชวี ิตเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่มใี คร
ยื้อความตายได้เพราะเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของชีวิต ดังนั้นมนุษย์ไม่ควรยึดติด
กับความไม่แน่นอนเหล่านี้เพราะเป็นสัจธรรมของชีวิต
Mirror Mirror (2012) กระจกวิเศษเตือนราชินีเคลเมนเทียนาหลายครั้งที่เธอต้องการใช้เวทมนตร์
เพื่อกําจัดสโนว์ ไวท์ และเพื่อให้ได้แต่งงานกับเจ้าชาย ว่าเธอต้องแลกด้วยสิ่งทีม่ ีค่าราคาแสนแพงแต่เธอก็
ยอมทุกอย่างเพื่อจะคงความฟุ้งเฟ้อสะดวกสบายของเธอไว้
Queen :
I need your magic.
Magic Mirror : There is a price to using magic.
Queen :
What is this "price" you're always going on about? Do you have to be
cryptic? I just want her dead!
Magic Mirror : So short-sighted.
Queen :
… Use your magic!
Magic Mirror : You'll pay the price...
Queen :
I know! I'll pay the price for using magic! I've got it! …
หลังจากที่เธอพ่ายแพ้ต่อสโนว์ ไวท์ กระจกวิเศษจึงถามเธออีกครั้งว่า “Are you ready to discover
the price for using magic?” การจ่ายค่าตอบแทนในการใช้เวทมนตร์ในทางที่ผิดส่งผลให้ราชินีเคลเมนเทียนา
กลับกลายเป็นหญิงชราน่าเกลียดตามอายุขัยทีแ่ ท้จริง ในงานแต่งงานของสโนว์ ไวท์กับเจ้าชาย หญิงชรา
กลับมาอีกครั้งเพื่อฆ่าสโนว์ ไวท์ แต่คราวนี้คนที่ถูกบีบบังคับกลายๆ ให้ฆ่าตัวตายกลับเป็นหญิงชราเอง เธอ
ยอมรับแอปเปิ้ลคืนมาและจํานนต่อความพ่ายแพ้หลังจากที่สโนว์ ไวท์ คืนแอปเปิ้ลพิษให้แล้วบอกกับเธอว่า
“Age before beauty. It's important to know when you've been beaten. Yes.”
ใน Snow White and the Huntsman (2012) ราเวนนาบอกกับสโนว์ ไวท์ว่าเธอมีชัวิตอยู่มานานแล้ว
และจะไม่มวี ันตาย (You cannot defeat me! I’ve lived too many lives. Ravaged entire kingdoms. I have
been given powers that you could not even fathom! I will never stop. Never! I will give this wretched
world the queen it deserves.) แต่เมื่อเธอตายด้วยน้ํามือสโนว์ ไวท์ ร่างกายของราเวนนาก็กลับคืนสู่ความ
ชราภาพตามอายุขัยจริง ๆ ของเธอ
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บทสรุป
เทพนิยายอาจมิได้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวติ ของมนุษย์ แต่มนุษย์ในสังคมวัฒนธรรมทุก
แห่งหนทัว่ โลกมีความต้องการทีจ่ ะสื่อ ระบาย สะท้อนหรือแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อ และ
ความคิดของตน ด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ9 นอกจากเทพนิยายจะตอบสนองความพึงพอใจของปัจเจก
บุคคล ให้ความบันเทิงแก่มนุษย์แล้ว ยังช่วยรักษาความสมดุลระหว่างการเคร่งเครียดกับการผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทํางาน ลดปัญหาความขัดแย้ง ความก้าวร้าวและความรุนแรงในสังคมลงได้ในระดับหนึ่ง
ด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า เทพนิยายเป็นผลผลิตของวัฒนธรรมที่สะท้อนความเชื่อ ระบบคุณค่าของสังคม และ
เป็นข้อมูลทางวัฒนธรรม (cultural data) ประเภทหนึง่
วัฒนธรรม คือ ผลรวมของระบบความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจน
ความสามารถและอุปนิสัยต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของสังคม10 นักมานุษยวิทยาให้ความหมาย
ของวัฒนธรรมต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่แล้วคําจํากัดความของวัฒนธรรมมักจะเน้นถึงระบบความเชื่อ
(belief system) และค่านิยมทางสังคม (social values) วัฒนธรรมมิใช่พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ แต่เป็นระบบ
ความเชื่อและค่านิยมทางสังคมซึ่งอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมคือกฎระเบียบหรือมาตรฐาน
ของพฤติกรรมทีค่ นในสังคมยอมรับ วัฒนธรรมคือวิถชี ีวติ (way of life) ของคนในสังคม11 วัฒนธรรมคือ
หนทางหรือวิธีการต่างๆ ที่มนุษย์ในสังคมต่างๆ สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานเพื่อมีชีวิตรอดของมนุษย์...
จะทําให้เราได้ระบบต่างๆ ของวัฒนธรรมหรือส่วนต่างๆ ของวัฒนธรรมที่เป็นสากล คือ ระบบครอบครัวและ
เครือญาติ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง การขัดเกลาทางสังคมและการศึกษา ศาสนาและความ
เชื่อ การแพทย์และสาธารณสุข การสื่อสาร ศิลปะและนันทนาการ12
เทพนิยายจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าหลอกเด็กหรือแค่ฟังแล้วผ่านเลยไป แนวคิดหลักและปมปัญหา
ที่เกิดขึ้นในเรื่องเล่า พฤติกรรมต่างๆ ของตัวละคร ล้วนแล้วแต่สะท้อนทัศนคติ ค่านิยม การกระทําของมนุษย์
และเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมทั้งสิ้น ไม่ว่าเรื่องเล่านั้นๆ จะผ่านมาเนิ่นนานสักเพียงใด จะเล่าซ้ํา ดัดแปลงหรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอหลากหลายวิธี แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนและดํารงอยู่เสมอดังที่เทพนิยาย สโนว์ ไวท์
ทําคือ ข้อคิดที่สอนให้ผู้อ่านผูช้ มตระหนักในคุณค่าของตัวเอง มีความรัก ทําความดี ซื่อสัตย์และจริงใจ เป็น
มิตรกับธรรมชาติและเคารพสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
การวิจัยเกีย่ วกับเรื่องเล่า นิทานพื้นบ้าน เทพนิยาย วรรณกรรม ภาพยนตร์ ละครและสื่อต่าง ๆ เป็น
เรื่องที่น่าสนใจ นอกจากกลวิธีการเล่าเรื่องแล้ว แนวคิด (Theme) ที่แฝงอยูใ่ นสื่อยังเป็นเรื่องร่วมสมัย สะท้อน
สังคม นําเสนอเรื่องความเป็นไปได้ที่ใกล้เคียงกับชีวติ จริงของมนุษย์ และมีลักษณะร่วมอันเป็นสากล สําหรับ
การวิจัยครัง้ ต่อไป การวิจยั เกี่ยวกับละครชุด (Series) ละครล้อเลียน (Parody) ละครเพลง (Musical) ก็เป็น
หัวข้อที่น่าสนใจเพราะมีลักษณะเป็นสหบท (Intertext) และเป็นการเล่าเรื่องแบบซ้อนเรื่อง (Meta-fiction)

9
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11
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