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บทคัดยอ 

บทความนี้ศึกษาอนุภาคกับตัวละครเอกทั้ง 4 ตัวของนวนิยายอิตาเลียนชุดเซ็นจูรี ของเปยรโดเมนิโค   

บัคคาลาริโอ โดยอาจกลาวไดวาผูแตงใชอนุภาค ซึ่งรวบรวมไวในหนังสือ Motif-index of folk-literature : a 

classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, medieval romances, exempla, 

fabliaux, jest-books and local legends ของสติทช ทอมปสันในการสรางตัวละครเอก จากการศึกษาพบวาตัว

ละครเอกในนวนิยายชุดเซ็นจูรีนั้น มีลักษณะและรูปแบบของพลังวิเศษที่สอดคลองกับอนุภาคในหมวด D และ F  

ซึ่งเปนหมวดที่เกี่ยวกับเวทมนตรและความมหัศจรรยตามลําดับ  แตการนําอนุภาคมาใชในนวนิยายเรื่องนี้นั้น ได

มีการปรับเปล่ียนรายละเอียดปลีกยอยเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน และเนื้อเร่ืองของนวนิยาย 

อยางไรก็ตามการปรากฏอนุภาคเกี่ยวกับเวทมนตรและความมหัศจรรยนั้น ชวยทําใหตัวละครเอกที่เปนเด็ก

สามารถบรรลุภารกิจไดสําเร็จไดอยางสมเหตุสมผล และนําไปสูการคลี่คลายของเนื้อเร่ือง 

 

ABSTRACT 
This paper aims to study motifs and the 4 main protagonists of an Italian novel Century by 

Pierdomenico Baccalario. It might be said that the author uses motifs gathered in Motif-index of folk-
literature: a Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Medieval 
Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-books and Local Legends by Stith Thompson to feature the main 

protagonists of Century. The magic powers of each main protagonists presented in the novel are 

similar to the motifs in chapter D Magic and chapter F Marvel, even though there are some 

adaptations in detail to make it appropriate with the social contexts and the story. However, it could 

be said that the motifs about magic and marvel presented in the novel help the main protagonists 

finish their tasks and lead to the resolution of the plot.   
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คํานํา 
อนุภาค(motif) คือ หนวยยอยที่สุดของนิทานซึ่งมีความพิเศษ หรือความแปลก ผิดไปจากธรรมดา มี

ลักษณะโดดเดนจนไดรับการสืบทอดมาในสงัคมนั้นๆ ดังที่สติทช ทอมปสัน (1977)ใหคําจํากัดความไววา 
A motif can be defined as the smallest element in a tale having a power to 

persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and 

striking about  it . Most motifs  fall into three classes. First are the  actors…second 

come certain items in the background of the action…In the third place there are 

single incidents. 

ศิราพร ณ ถลาง (2552) ไดแปลสรุปความหมายของคําวา อนุภาค เอาไววา 

ในทางคติชนวิทยา “อนุภาค” (motif) หมายถึง หนวยยอยในนิทานที่ไดรับการสืบ

ทอดและดํารงอยูในสังคมหนึ่งๆ และเหตุที่ไดรับการสืบทอดก็เพราะมีความ “ไมธรรมดา” มี

ความนาสนใจทางความคิดและจินตนาการ อนุภาคอาจเปนตัวละคร วัตถุส่ิงของพฤติกรรม

ของตัวละครหรือเหตุการณในนิทาน  

อนุภาคตางๆเหลานี้นอกจากจะปรากฎอยูในคติชนและนิทานมหัศจรรยแลว พบวายังคงปรากฏอยู

ในนวนิยายตางๆ เร่ือยมาจนถึงปจจบุัน โดยเฉพาะนวนิยายแนวแฟนตาซี ซึ่งเปนแนวที่ไดรับอิทธิพลและมี

พัฒนาการมาจากคติชนและนิทานมหัศจรรย ดังนั้นผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอการนําอนุภาคมาใชเพื่อ

สรางตัวละครเอกในนวนิยายชุดเซ็นจูรี ของเปยรโดเมนิโค บัคคาลาริโอ  

 
อุปกรณและวิธีการ 

 ผูวิจัยมีเลือกใชการจัดหมวดหมูอนุภาคของสติทช ทอมปสัน ที่รวบรวมไวในหนังสือชุด Motif-index of 

folk-literature : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, medieval 

romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends เปนหลักในการเทียบเคียงเหตุการณและ

ลักษณะตัวละครเอกที่พบในนวนิยายชุดเซ็นจูรี ของเปยรโดเมนิโค บัคคาลาริโอ  

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

ตัวละครเอกในนวนิยายชุดเซ็นจูรีนี้เปนกลุมเด็กตางเชื้อชาตอิายุ 14 ป  ประกอบไปดวย เอเล็ตตรา   

เมโลเดีย (Elettra Melodia) เด็กสาวชาวอิตาเลียน   ฮารวี มิลเลอร (Harvey Miller) เด็กหนุม ชาวอเมริกัน         

มิสตรัล บลองชารด (Mistral Blanchard) เด็กสาวชาวฝรั่งเศส  และเซิง หยาง วาน โห(Sheng Young Wan Ho) 

เด็กหนุมชาวจนี โดยเด็กทั้ง 4 คน ตองรวมกันทําภารกิจ ตามหาวัตถุวิเศษที่ถูกซอนไวในเมือง ทั้ง 4 เมือง ไดแก 

โรม นิวยอรด ปารีส และเซี่ยงไฮ เพื่อทีจ่ะตออายุพันธะสัญญาระหวางมนุษยกับธรรมชาติเพื่อไมใหโลกถกูทําลาย  

ลักษณะอนุภาคที่สามารถพบไดจากลักษณะของตัวละครเอกทั้ง 4 คน ในนวนิยายชุดนี้ จะเปนอนุภาค

ที่ปรากฏอยูในหมวด D Magic และหมวด F Marvel ซึง่วาดวยเรื่องเวทมนตรและความมหัศจรรย เนื่องจาก

ลักษณะที่แปลกและโดดเดนของตัวละครเอกทั้ง 4 ตัวในนวนิยายชุดเซ็นจูรีนั้น คือ ตัวละครเอกทั้ง 4 ตัวมีพลัง

วิเศษ ซึ่งตรงกับอนุภาค D1717 Magic power of children และอนุภาค F600 Person with extra ordinary 
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power โดยตัวละครเอกแตละตัวจะมีลักษณะพลังวิเศษที่แตกตางกันออกไป โดยพบวาลักษณะพลงัวิเศษที่

ปรากฏนั้นมีลักษณะสอดคลองกับอนุภาคตางๆดังจะแยกตามตัวละครเอกตอไปน้ี 

 
เอเล็ตตรา: พลังวิเศษเกี่ยวกับพลังงาน 

ลักษณะของตัวละครที่มีพลังพิเศษเกี่ยวกับไฟหรือพลังงานความรอนนั้นมปีรากฏในนิทานพื้นบานของ

อินเดีย ไอริช รวมไปถึงจีน  ซึ่งมีลักษณะที่ใกลเคียง สามารถนํามาเทียบเคียงกับลักษณะพลังพิเศษและการใช

พลังวิเศษของเอเล็ตตราที่ปรากฏในนวนิยายชุดเซ็นจูรีได ดังตารางตอไปน้ี 

ดัชนีอนุภาค ของสติทช ทอมปสัน เหตุการณในชุดเซ็นจูรี 

D2144.3 Heat produced by magic เอเล็ตตราจะรูสึกรอนในตัวเอง และรูสึกถึงพลังงาน

ที่ไหลเวียนอยูในรางกาย และในบางครั้งก็สามารถ

ถายทอดพลังงานความรอนนัน้ไปสูผูอื่นหรือส่ิงอื่น  

D2158 Magic control of fire  

D2158.1.5 Saint creates fire unnaturally when 

needs.  

เอเล็ตตราสามารถจุดและดับไฟไดตามที่ใจ

ตองการ เชน ตอนที่ทําใหหลอดไฟในหองสมุดดับ 

หรือจุดคบไฟทีใ่นถ้ํา 

F683.1.1 Fire drops from finger  เอเล็ตตราใชมือแตะและสงผานความรอนไปยังสิ่ง

อื่น เชน เอเล็ตตราทําใหหูฟงของยามละลายจาก

การเอามือไปสัมผัส และปลอยพลังงานความรอน

ออกไป 

 ในอนุภาคนั้นลักษณะพลังงานที่ปรากฏมักจะเปนในรูปของไฟ แตเมือ่นํามาใชในนวนิยายไดมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับบริบททางสังคมในปจจบุัน แทนที่เอเล็ตตราจะสรางเปลวไฟขึ้นมา หรือ

ควบคุมเปลวไฟ พลังวิเศษของเอเล็ตตราจึงแสดงออกมาในรูปของพลังงานที่สงผลตอเครื่องใชไฟฟาและระบบ

ไฟฟาแทน ดงันั้นจากบริบทสังคมที่เปล่ียนไป มนุษยใชไฟฟาเปนจุดกําเนิดของพลังงานมากขึ้น เทคโนโลยีที่

กาวหนามากขึน้ ทําใหลักษณะของพลังวิเศษมีรายละเอยีดแตกตางออกไปจากอนุภาคที่ปรากฏในดัชนีอนุภาค

ของสติทช ทอมปสัน 
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ฮารวี : พลังพิเศษเกี่ยวกับการเยียวยาพื้นดิน และการไดยิน 
 พลังวิเศษของฮารวีนั้นมีลักษณะสําคัญเกี่ยวกับการเยียวยารักษาพื้นดิน และไดยิน ซึ่งคลายคลึงกับ

อนุภาคตามตารางตอไปน้ี 

ดัชนีอนุภาค ของสติทช ทอมปสัน เหตุการณในเซ็นจูรี 

D 2157.1 Land made magically fertile.  ฮารวีมพีลังวิเศษในการทําใหตนไมเจริญเติบโตงอก

งาม  

F 640 Extraordinary power of perception  

F 641 Person of remarkable hearing  

D 1827 Magic hearing  

ฮารวีไดยินเสียงพูดในหัว โดยเปนเสียงที่คนอื่นไมได

ยิน เชน ฮารวีไดยินเสียง ซึ่งเขาคิดวาเปนเสียงของ

พี่ชายที่ตายไปแลว คอยบอกทางขณะตามหาวัตถุ

วิเศษอยู จนทําใหฮารวีคนพบดาวศิลา วัตถุวิเศษที่

ซอนอยู เปนตน 

D 1778  Magic result from contact with  

earth  

ฮารวีใชมอืสัมผัสแผนหินหรือพื้นดิน แลวไดยินเสียง

บอกเลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

หากพิจารณาอนุภาคเกี่ยวกับการไดยิน จะพบวาพลังพิเศษในการไดยินนี้ จะมีรายละเอียดที่แตกตางออกไป 

ไมใชความสามารถในการไดยินเสียงที่อยูไกล หรือ ไดยินเสียงกระซิบที่เบากวาเสียงปกติ แตพลังวิเศษของฮารวี

คือการไดยินเสียงที่คนอื่นไมไดยิน ซึ่งเพื่อสรางใหตัวละครฮารวีมีชองทางในการไดรับความชวยเหลือ และ

คําแนะนําจากบุคคลในอดีตที่บอกกลาวกบัฮารวี 

 
มิสตรัล : พลังวิเศษเกี่ยวกับการรองเพลง และควบคุมสัตว 
 พลังวิเศษของมิสตรัลนั้นเกิดจากการรองเพลง เมื่อมิสตรัลรองเพลงซึ่งเปนรหัสลับของสัตวจะทําใหเธอ

เรียกสัตวตางๆมาได พลังวิเศษของมิสตรัลจึงมีความสอดคลองกับอนุภาคตางๆตามตารางตอไปน้ี 

ดัชนีอนุภาค ของสติทช ทอมปสัน เหตุการณในเซ็นจูรี 

D1781 Magic result from singing  

D2173 Magic singing  

เสียงรองเพลงของมิสตรัลสามารถสะกดคนฟงได 

และมิสตรัลสามารถเรียกแมลงไดเมื่อรองเพลง 

D1815.2 Magic knowledge of language of  

animals  

มิสตรัลเรียนเขาใจภาษาสัตวจากหนังสือเพลงที่ 

อกาธาสงมาใหเปนของขวัญ  

D2074.1 Animals magically called  

D2156 Magic control over animals  

มิสตรัลเรียกผึ้งและแมลงมารวมกันได  

 
   เซิง: พลังวิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น 

 พลังพิเศษของเซิงคือการมองเห็นส่ิงที่คนอื่นมองไมเห็น และทุกครั้งที่เซิงมองเห็นจะตาของเซิงจะกลายเปน      

สีเหลือง ลักษณะของพลังวิเศษเกี่ยวกับการมองเห็นและการเปลี่ยนแปลงทางรางกายนี้ พบไดในดัชนีอนุภาคของ       

สติชท ทอมปสันเชนเดียวกัน ดังตารางตอไปน้ี 
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ดัชนีอนุภาค ของสติทช ทอมปสัน เหตุการณในเซ็นจูรี 

D 50 Magic changes in man himself 

D 57.3 Hair and skin turn to color of gold 

ตาสีฟาของเซิงจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง(ทอง)

อัตโนมัติ เมื่อเซิงมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น 

D 993 Magic eye 

D 1825.3.3 Magic sight: Ability to see the soul 

F 642.7 Person of remarkable sight can see 

the soul 

เซิงมองเห็นฮีหนาว (Hi-Nau) ที่ตายไปแลว โดยที่

คนอื่นมองไมเห็น 

เซิงมองเห็นวิญญานของนักปราชญในถ้ําบนเกาะ

เผิงหลาง 
 

ในอนุภาคนั้นมแีตสีผิวและสีผมที่เปล่ียน แตส่ิงที่เปล่ียนในตัวเซิง คือ สีตา ที่เปนเชนนั้นอาจเพราะวา

เพื่อใหสอดคลองกับพลังพิเศษในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็นของเซิง นอกจากนี้ตาสีเหลืองทองนั้นยังทําให

นึกถึงตาของนกฮูก ซึ่งเปนสตัวที่มองเห็นไดดีในเวลากลางคืน การนําอนภุาคนี้มาใชจึงสงเสริมใหพลังวิเศษของ

ตัวละครเซิงปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น 

อาจกลาวไดวาอนุภาคเกี่ยวกบัพลังวิเศษ และความหัศจรรยที่ปรากฏในนวนิยายชุดเซ็นจูรีนั้น ชวยสราง

ใหตัวละครที่เปนเด็กมีความพิเศษและโดดเดนขึ้นมา และยงัทําใหตัวละครเอกที่เปนเด็กสามารถปฏบิัติภารกิจใน

การตามหาวัตถุวิเศษตามเมืองตางๆ และคอยรับมือกบัตัวโกงซึ่งเปนผูใหญไดอยางสมเหตุสมผล 
 

สรุป 
จากการศึกษาลักษณะตัวละครเอกในนวนิยายชุดเซ็นจูรีนั้น พบวาลักษณะและรูปแบบพลังวิเศษของตัว

ละครเอกที่ปรากฏทั้ง 4 ตัว ไดแก เอเล็ตตรา ฮารวี มิสตรัลและเซิงนั้น มีลักษณะที่สอดคลองกับอนุภาคในหมวด 

D Magic และหมวด F Marvel ซึ่งรวบรวมอนุภาคที่เกี่ยวกับเวทมนตรและความมหัศจรรยไว  โดยอนุภาคที่

ปรากฏนั้นอาจมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดใหเขากับเนื้อเร่ืองและบริบททางสังคมที่เปล่ียนไป นอกจากนี้การ

ปฏิบัติภารกิจตามหาวัตถุวิเศษ และการรบัมือกบัตัวโกงที่ปนผูใหญนั้นเปนเรื่องที่อยูนอกวิสัยความสามารถของ

เด็กอายุ 14 ป ที่จะกระทําการโดยลําพังได ดังนั้นการสรางตัวละครตามอนภุาคดังกลาว จงึชวยทําใหภารกิจของ

ตัวละครเอกซึ่งเปนเด็กนั้นเปนไปไดและสมเหตุสมผล ซึ่งสงผลตอการดําเนินเรื่องไปสูตอนจบที่ประสความสําเร็จ 
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