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บทคดัย่อ  
 การศึกษาครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์การเล่าเรื�องภาพตัวแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์
ฮอลลีวูด โดยกรอบแนวความคิดในการศึกษาประกอบด้วยแนวคิดสัญวิทยา แนวคิดภาพตัวแทน แนวคิด
การเล่าเรื�อง และแนวคิดการประกอบสร้างความจริงทางสังคมโดยผลงานชิ� นนี� เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ศึกษาจากการวิเคราะห์ตัวบทภาพยนตร์  

 จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่าผู้สร้างตั�งใจให้การปรากฏตัวของก็อตซิล่ามีความหมายถึงการ
ปรับสมดุลของธรรมชาติ ซึ�งในภาพยนตร์ฉบับเดิมมีการน�าเสนอภาพของก็อตซิล่าเป็นภาพตัวแทนของ
ระเบิดนิวเคลียร์อนัเป็นความทรงจ�าอันเลวร้ายของประเทศญี�ปุ่ นที�ยากจะลบเลือนออกไปจากใจได้ ภาพที�
ปรากฏออกมานั�นจึงเป็นกอ็ตซิล่าที�มีพลังในการท�าลายล้าง และยึดครองเมือง ซึ�งบางภาคมีการน�าเสนอ
ภาพกอ็ตซิล่าที�ตีแผ่เรื�องของเศรษฐกิจ การเมือง ที�เกิดขึ� นในช่วงเวลานั�นอีกด้วย แต่ในการน�าเสนอภาพ
กอ็ตซิล่าได้เปลี�ยนแปลงไปจากอดีตและมาในรูปแบบของการปรากฏตัวของกอ็ตซิล่าด้วยภัยพิบัติสึนามิ 
ซึ�งผู้สร้างต้องการให้ผู้ชมได้ตระหนักและรับรู้ถึงความน่ากลัวหรือภัยเงียบนี�  และเป็นการตอกย��าให้เห็นว่า
เมื�อเกิดการปรากฏตัวของกอ็ตซิล่าขึ�น มนุษย์ที�คิดว่าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างบนโลกได้นั�น อาจท�าได้
แค่เพียงยืนมองดูเหตุการณ์ที�เกดิขึ�นตรงหน้าเทา่นั�น 

 จากการวิเคราะห์สัญญะภาพตัวแทนกอ็ตซิลล่า แสดงให้เห็นว่าวิธีคิดและทัศนคติของผู้สร้าง
ชาวอเมริกานั�นได้เปลี�ยนแปลงไปจากอดีตที�ผ่านมา นั�นคือการปรากฏของกอ็ตซิล่านั�นมาเพื�อความสงบสุข
ของโลกใบนี�  เป็นการกอบกู้โลกที�ไม่ทิ� งความเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดออกไป แต่มีการเปลี�ยนแปลงการ
น�าเสนอภาพกอ็ตซิล่าที�เป็นพระเอก ครองใจคนทั�งเมือง เพราะเมื�อกอ็ตซิล่าภาพตัวแทนภัยจากธรรมชาติ
ที�ได้ต่อสู้ชนะมิวโต้ (ภาพตัวแทนการปรับสมดุลของธรรมชาตินั�น) ได้ปรับทศันคติผู้ชมจากในอดีตที�กอ็ต
ซิล่าเป็นแค่จอมวายร้าย แต่ภาคนี� กลับกลายเป็นผู้กอบกู้โลก ท�าให้โลกสงบสุข โดยสื�อสารผ่านภาพยนตร์
ฮอลลีวูดได้อย่างแนบเนียน และลงตัวที�สดุ  

 
ค�าส�าคญั : กอ็ตซิล่า / ฮอลลีวูด / ภาพยนตร์ / ภาพตัวแทน / สัญญะ 

 

 

 

                                                      
* นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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1. บทน�า 

 ภาพยนตร์ฮอลลีวูดในปัจจุบันเป็นสื�อที�ทรงอิทธพิล สามารถเข้าถึงผู้ชมเป็นจ�านวนมากและได้
ผลิตภาพยนตร์ที�น�าเสนอภาพของกอ็ตซิล่าซึ�งได้เล่าเรื�องราวของกอ็ตซิล่าในมุมมองที�เปลี�ยนแปลงผ่าน
ระบบสัญญะโดยผ่าน ภาพ แสง สี และเสียง เพื�อให้ตัวละครกอ็ตซิล่าเป็นที�น่าจดจ�าในมุมที�แตกต่างไปจาก
อดีต และท�าให้ผู้ชมนั�นตระหนักได้ถึงภัยอันใกล้ตัวเมื�อได้รับภาพยนตร์เรื�องนี�จากผู้สร้างชาวอเมริกา 
 ภาพยนตร์กอ็ตซิล่าภาคนี�  ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์และเลือกภาพยนตร์ที�มีภาพตัวแทนของ 
“ก็อตซิล่า” ที�มีรายได้ในการเข้าชมสูงสุดและสามารถเข้าถึงผู้รับชมได้ทุกวัยมาวิเคราะห์ คือ Godzilla 
(Gareth Edwards, 2557) ซึ�งเนื� อหากล่าวถึงสัตว์ประหลาดของประเทศญี� ปุ่นในมุมมองของอเมริกา 
ภา พย น ต ร์ เนื� อห า ลุ้ น ร ะ ลึ กแ ละ ส ร้ า งคว า มป ร ะ ทับ ใจ ใ ห้ กับ ผู้ ช ม  สา มา รถท�าร า ย ไ ด้ถึ ง 
200,676,069 ดอลลาร์สหรัฐ และภาพยนตร์ก็อตซิลล่าเรื�องนี� เป็นการ “เริ�มต้น” ก็อตซิล่าฉบับขึ�นมา
ใหม่ ซึ�งนับเป็นอีกจักวาลหนึ�งของโลกกอ็ตซิลล่าเลยกว็่าได้ 
 
2. วิธีการศึกษา 

 ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั�นตอน คือ 

1) วิเคราะห์โครงเรื�อง (Plot) 
2) วิเคราะห์แก่นความคิด (Theme) 
3) วิเคราะห์ตัวละคร (Character) 
4) วิเคราะห์ฉาก (Setting) 
5) วิเคราะห์มุมมองการเล่าเรื�อง (Point of View) 

 2. เกบ็รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์แนวคิดสัญญะและน�าข้อมูลทั�ง 2 นี�มาวิเคราะห์บทสรุป
และอภิปรายผล 
 
3. ผลการศึกษา  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากอ็ตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั�นเป็นการปรากฎตัวเพื�อรักษา
สมดุลและควบคุมธรรมชาติเอาไว้ ซึ�งในภาพยนตร์มีการเล่าเรื�องที�ผ่านแก่นความคิดของภาพยนตร์โดยใช้
เนื� อหาของประวัติศาสตร์เข้ามาเกี�ยวข้อง ท�าให้สามารถเชื�อมโยงไปยังการก�าเนิดของกอ็ตซิล่า ระหว่าง
ประเทศญี� ปุ่นและอเมริกาผ่านภาพสัญญะนั�นคือ นาฬิกา ของคุณพ่อของด็อกเตอร์เซริซาว่าเป็น
ความหมายโดยนัยที�สื�อถึงระเบิดนิวเคลียร์ที�ท �าให้โลกไม่สงบสขุ วุ่นวาย เกิดหายนะ และรวมไปถึงตัวละคร 
ในภาพยนตร์ยังมีฉากที�เป็นการปรากฏตัวของกอ็ตซิล่านั�นมาพร้อมกับคลื�นสึนามิที�สามารถช�าระล้างโลก
ใบนี� ให้สะอาดกลับมาสมบูรณ์เหมือนเก่าได้ ท�าให้ผู้ชมนั�นปรับเปลี�ยนแนวความคิดเกี�ยวกับการปรากฏตัว
ของกอ็ตซิล่า ที�ในอดีตนั�นเป็นจอมท�าลายล้าง มาเพื�อยึดครองโลก แต่ในภาคนี� เป็นการปรากฏตัวเพื�อปรับ
สมดุลบางอย่าง ที�ภาพยนตร์พยายามจะสื�อสารในรูปแบบของบทสนทนา ด้วยเนื� อหาบทสนทนาที�บ่งบอก
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ว่าการน�าเสนอภาพของกอ็ตซิล่านั�นจะเปลี�ยนแปลงไปตลอดกาล และกอ็ตซิล่าจะกลับมาพร้อมกับการ
รักษาโลกใบนี�   

 การน�าเสนอภาพก็อตซิล่านั�นนอกจากจะสะท้อนความจริงแล้ว ภาพยนตร์ยังมีส่วนในการ
เชื�อมโยงความเข้าใจให้ผู้รับชมนั�นได้หันมาตระหนักในเรื�องของการรักษาสมดุลของโลกใบนี� โดยตรงอีก
ด้วย เพราะการกลับมาของกอ็ตซิล่านั�นมีเพียงเหตุผลเดียวคือการกอบกู้โลกเพื�ออยู่ต่อไปโดยตรง ซึ�งเป็น
ความพยายามของผู้สร้างภาพยนตร์ให้เกิดการ เข้าใจ รับรู้ ผ่านทางภาษาภาพยนตร์ ภาพ แสง สี เสียงได้
อย่างชัดเจน ซึ�งเป็นความพยายามของผู้สร้าง ในการท�าหน้าที�สะท้อนถึงภาพความเป็นจริงที�เกิดขึ� นใน
สงัคมปัจจุบัน ผลสรุปที�ตามมานั�นกเ็พื�อเป็นบทเรียนให้แก่ผู้รับชมได้ตระหนักถึงการอยู่บนโลกนี� แบบสงบ
สุขอย่างแท้จริง 

 โดยตีความผ่านสัญญะภายในภาพยนตร์ที�ผู้สร้างพยายามจะสื�อออกมาให้ผู้ชมนั�นได้ตระหนัก 
และมีมุมมองที�เปลี�ยนแปลงไปจากอดีต ทั�งภาพของก็อตซิล่าในภาพยนตร์นั�นยังถูกสื�อความหมายใน
มุมมองที�แตกต่างออกไปอกีด้วย เพราะฉะนั�นกอ็ตซิล่าในภาคนี� ได้ท�าการเปลี�ยนแปลงภาพของกอ็ตซิล่าใน
อดีตจนแทบหมดสิ�นโดยผ่านผู้ก�ากับชาวอเมริกันนั�นเอง 
 
4. อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ครั�งนี�ยังพบว่าการน�าเสนอภาพของกอ็ตซิล่านั�นยังถูกประกอบสร้างความจริง
ทางสังคมอยู่ภายใต้พื� นที�ความคิดและมุมมองของชาวอเมริกาส่วนใหญ่ผ่านบทบาทกอ็ตซิล่าและตัวละคร
ต่างๆภายในภาพยนตร์ ผ่านบทสนทนาให้มีความสอดคล้องกันทั�งในอดีตจนปัจจุบัน ดังเช่น ภาพของกอ็ต
ซิล่าในอดีตอนัจอมโหดร้าย ท�าลายร้าง มนุษย์กยั็งหวาดกลัวเป็นภาพของกอ็ตซิล่าในแบบที�ควรจะเป็นและ
ไม่ปักใจว่ากอ็ตซิล่านั�นจะกลายเป็นพระเอกได้ เนื�องจากสื�อภาพยนตร์นั�นมีพลังในฐานะที�มีทั�งภาพและ
เสียง อีกทั�งยังมีการแสดงของฉาก และอุปกรณ์ที�สมจริง และหากได้รับชมภาพยนตร์ในขนบของการชม
ภาพยนตร์ที�แท้จริง คือการชมในโรงภาพยนตร์ซึ�งปิดไฟมืดและปิดเสียงจากภายนอก ไม่ให้เข้ามารบกวน
สมาธิของผู้รับชมผลกระทบและการคล้อยตามกับภาพยนตร์นั�นจะมีค่อนข้างสูงเมื�อเทียบกับชมละคร การ
ฟังวิทยุ 

 อย่างไรกต็าม แม้ผลพวงจากสงครามโลกครั�งที� 2 จะท�าให้เกิดราชาสัตว์ประหลาดจอมท�าลาย
ล้างที�ทรงอิทธิพลที�สุดตัวหนึ�งในโลกขึ�นมา แต่สัตว์ประหลาดตัวนี� จะเป็น “ผู้ร้าย” หรือเป็น “พระเอก” ก็
ขึ�นอยู่กบัมนุษย์ผู้รับชมเรานี�เองที�จะตีความภาพของกอ็ตซิล่าออกมาในความหมายใด 

 กล่าวสรุป ภาพยนตร์ฮอลลีวูดยังคงให้ความส�าคัญการน�าเสนอภาพตัวแทนกอ็ตซิล่าผ่านเนื�อ
เรื�องที�ตื�นเต้นน่าติดตาม ทั�งการน�าเสนอถึงสาเหตุการปรากฏตัวของกอ็ตซิล่า โดยมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีที�กล่าวในบทที� 2 อย่าง แนวคิดเชิงสัญวิทยา ในการแทนภาพกอ็ตซิล่าหมายถึงพลังธรรมชาติที�จะ
มาปรับสมดุลบนโลกใบนี�  และผู้วิจัยเหน็ถึงสาเหตุที�ท �าให้การน�าเสนอภาพกอ็ตซิล่านั�นมีความเปลี�ยนแปลง
ไปจากในอดีตที�ผ่านมา โดยตีความจากการรับชมภาพยนตร์เรื�องนี� เมื�อเทียบกับภาคก่อนในอดีตที�เกิด
ขึ�นกับภาพกอ็ตซิล่า 
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 ดังนั�น การน�าเสนอภาพกอ็ตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดสมัยใหม่นั�นเกิดจากการประกอบสร้าง
ของผู้สร้าง ตามแนวคิดทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม โดยมีสื�อภาพยนตร์ เป็นสื�อกลางใน
การน�าเสนอภาพตัวแทน ที�ถูกผลิตขึ�นเพื�อสะท้อนภาพความจริง การน�าเสนอของภาพยนตร์ในลักษณะการ
ท�าซ��าๆ ารตอกย��าว่าสิ�งที�ภาพยนตร์น�าเสนอนั�นสะท้กผ่านภาพตัวแทน เพื�อท �า อนอะไรบางอย่างออกมาใน
สังคม เช่น การน�าเสนอภาพกอ็ตซิล่าให้เป็นภาพตัวแทนของพลังธรรมชาติเพื�อปรับความสมดุลของโลก 
เพื�อสะท้อนสถานการณ์ในปัจจุบันของมวลมนุษย์บนโลกให้พึงระวังถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติ เอาไว้และให้
ช่วยกันรักษาโลกใบนี� เอาไว้ด้วยการช่วยกันดูแลและอยู่แบบไม่เบียดเบียนธรรมชาติต่อไป 

  
5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 ในภาพยนตร์เรื�องราวของกอ็ตซิลล่าที�ทุกคนรู้จักกันดีและเป็นผู้ที�มีชีวิตผ่านช่วงเวลาหลายยุค
หลายสมัย ผ่านการน�าเสนอภาพตัวแทนในรูปแบบนัยยะต่างๆ มากมาย สะท้อนภาพของโลกช่วงเวลา
นั�นๆ อันแสนวุ่นวายนี� ได้อย่างน่าสนใจ น่าติดตามมากกว่าการเป็นเพียงแต่ภาพยนตร์หลอกเด็กไปวันๆ 
แต่มันคือภาพยนตร์ที�ชวนให้มนุษย์นั�นหันมองกลับไปหาอดีตทั�งมวลและย��าเตือนให้เห็นว่ากอ็ตซิล่า
กลับมาเพื�อปรับสมดุลอะไรบางอย่างบนโลก  ดังเช่นในภาพยนตร์  “มิวโตเป็นภาพตัวแทนของพลัง
ธรรมชาติที�เกิดจากน��ามือของมนุษย์” เช่น การตัดต้นไม้ การสร้างโรงงานนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ�งเป็นสาเหตุ
ท�าให้เกิดการแปรปรวนของชั�นบรรยากาศโลก จึงท �าให้ “กอ็ตซิล่าที�เป็นภาพตัวแทนของพลังธรรมชาติที�
สร้างความสมดุล” ปรากฏตัวในลักษณะของ สึนามิ พลังของน��าที�สามารถกวาดล้างทุกสิ�งทุกอย่างให้
กลับมาสะอาดเหมือนเดิม 

 ดังนั�นไม่ว่ามนุษย์จะพยายามในการดื�นรนมากแค่ไหนกไ็ม่อาจเทียบเคียงพลังของธรรมชาติที�
มีอยู่ในตัวกอ็ตซิล่าและมิวโตได้ สุดท้ายกท็ �าได้แค่เพียง “Let Them Fight” ดังที�ดอ็กเตอร์เซริซาว่ากล่าว
ไว้ คือปล่อยให้ก๊อตซิล่ากับมิวโต้ต่อสู้กันตามสัญชาติญาณทางธรรมชาติ และคอยเฝ้าดู ยอมรับในความ
เสียหายที�จะเกิดขึ�นหลังจาก “ธรรมชาติ” นั�นได้ลุกขึ� นมาท�าหน้าที�ปรับสมดุลด้วยตัวเอง เพราะมนุษย์นั�น

ไม่ได้เป็น “เจ้าโลก” แต่เป็นเพียงส่วนหนึ�งของโลก จึงต้องเรียนรู้ที�จะปรับตัวและคิดจะรบกวนธรรมชาติ
ให้น้อยที�สุด มิฉะนั�นถ้าหากถึงเวลาที�ธรรมชาติต้องออกมาจัดการกนัเองแล้ว มนุษย์เทา่นั�นที�จะได้รับความ
เสยีหายมากที�สดุจากเรื�องนี�  

 นอกจากภาพยนตร์เรื�องนี� จะน�าเสนอการสร้างภาพตัวแทนของก็อตซิล่าแล้ว ยังน�าเสนอ
มุมมองสะท้อนเรื�องราวประสบการณ์เลวร้ายในอดีตของประเทศญี�ปุ่นอกีด้วย ดังเช่น การใช้สัญวิทยาแฝง
นัยยะโดยใช้ภาพของนาฬิกาที�หยุดเดินในช่วงเวลาการเกดิระเบิดที�เมืองฮิโรชิม่าในปี 1945 ถือเป็นภาพที�
ให้ความหมายได้ชัดเจนที�สุดถ้าจะกล่าวย้อนไปถึงสงครามโลกระหว่างอเมริกากับญี�ปุ่ น ซึ�งเปรียบเสมือน
ความสิ�งตอกย��าความทรงจ�าของชาวญี�ปุ่นที�มีต่ออเมริกาอกีด้วย 

 ภาพโดยรวมของภาพยนตร์เรื�องนี� ได้แฝงแง่คิด สะท้อนมุมมองรวมไปถึงตีแผ่เรื�องราวที�
อเมริกาเคยได้สร้างไว้กับญี�ปุ่น กระนั�นแล้วผู้สร้างที�เป็นชาวอเมริกานั�นกไ็ด้สร้างภาพตัวแทนกอ็ตซิล่าใน
ภาพยนตร์เรื�องนี� ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางของกอ็ตซิล่าที�ใหญ่ดุจขุนเขา น่าเกรง
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ขาม และในภาคนี�กอ็ตซิล่ายังแทนความเป็นพระเอกหรือเจ้าโลกที�แท้จริงไว้ให้ผู้รับชมได้คิดต่อว่า ใครกัน
แน่ที�เป็นเจ้าของโลกใบนี� อย่างสมบูรณ์แบบที�สดุ 
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