
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

771 

จากโบมองต์สู่ฟลินน์: เทพนิยาย “โฉมงามกับเจ้าชายอสูร” 

ในวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีเร่ือง บีสลีย์ 

From Beaumont to Flinn: “Beauty and the Beast” Fairy Tale  

in Fantasy Young Adult Literature Beastly 

 

อาทติย์ กฤษณานุวัตร์1 

Artit Kritsananuwat1 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนีมุ้่งศึกษาการใช้เทพนิยาย “โฉมงามกับเจ้าชายอสูร” มาเล่าใหม่ในวรรณกรรมเยาวชน

เร่ือง บีสลีย์ ของอเลก็ซ์ ฟลินน์ โดยวิเคราะห์กลวิธีท่ีผู้ เขียนใช้สร้างเร่ืองราวเทียบกบัแนวคิดของแจ็ค ไซปส์ใน 

Why Fairy Tales Stick และ Relentless Progress จากการศกึษาพบวา่ฟลินน์มีการใช้กลวิธีการปรับเนือ้หา

ในแบบเร่ืองของเทพนิยายให้เป็นปัจจุบัน (update) เพ่ือสะท้อนปัญหาสังคมในเมืองนิวยอร์ก และการ

เพ่ิมเติมเนือ้หาในตอนต้นท่ีไม่ได้กล่าวถึงในเทพนิยาย (prequel) ด้วยวิธีการร้อยเรียงอนุภาคในการผูก

เร่ืองราวใหมเ่พ่ือตอกยํา้แก่นเร่ืองเก่ียวกบัการไมต่ดัสินคณุคา่ของมนษุย์จากเปลือกนอกของเทพนิยาย 

คําสําคญั :   เทพนิยาย   อเล็กซ์ ฟลินน์   แจ็ค ไซปส์   แบบเร่ือง   อนภุาค 
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Abstract 

 The purpose of this article aims to study the adaption of “Beauty and the Beast” fairy tale 

retold in Alex Flinn’s young adult literature Beastly by comparing the author’s techniques with Jack 

Zipes’ theory in Why Fairy Tales Stick and Relentless Progress. The result of the investigation 

appears that Flinn, during the process of novelization, chooses to update the content of Beauty 

and the Beast tale type to reflect the social problems in New York, and to add a prequel which 

never existed before in prototype version by organizing the motifs from other folk literature to 

rewrite the new story in order to support the theme “don’t judge human values by appearance” of 

the fairy tale. 

Keywords :   fairy tale, Alex Flinn, Jack Zipes, tale type, motif 

 

คาํนํา 

เทพนิยายหรือนิทานมหัศจรรย์ (Fairy Tale) เป็นคําศพัท์ท่ีใช้นิยามงานประพันธ์หรือเร่ืองเล่าท่ี

เก่ียวกบัตวัละครตามลกัษณะของความเช่ือพืน้บ้านจําพวก ภูต ยกัษ์ คนแคระ แม่มด และสตัว์พูดได้ รวมถึง
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ความมหัศจรรย์และสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างเวทมนตร์คาถา และเหตุการณ์ท่ีดําเนินไปอย่างเหนือความ

คาดหมายภายในอาณาจกัรแห่งจินตนาการท่ีไม่อาจระบุสถานท่ีหรือเวลาได้อย่างแน่ชัด และมกัจบลงด้วย

ความสขุเสมอ (ประคอง นิมมานเหมินท์, 2551)  เทพนิยายแรกเร่ิมถือกําเนิดในลกัษณะข้อมลูมขุปาฐะ ก่อน

มีการรวบรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยฉบบัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ คือ เทพนิยายกริมม์ (Grimms’ Fairy Tales) 

ในสงัคมเยอรมนั เทพนิยายสร้างอิทธิพลให้กบัวงการวรรณกรรมอย่างย่ิงยวด แม้จะไร้ซึง่การสร้างงานเขียน

ชนิดนีข้ึน้ใหม่โดยตรงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 แต่เทพนิยายคลาสสิกหลายเร่ืองกลายเป็นเบือ้งหลงัในการ

สร้างงานวรรณกรรมให้กับนักเขียนปัจจุบันจํานวนมาก รวมถึงเทพนิยายเร่ือง “โฉมงามกับเจ้าชายอสูร” 

(“Beauty and the Beast”) ท่ีมีนกัเขียนมากมายนําแบบเร่ืองและอนุภาคของเทพนิยายเร่ืองนีม้าเป็นส่วน

หนึ่งในงานเขียนของพวกเขา โดยผู้ วิจัยเน้นศึกษาการปรับเปลี่ยนเทพนิยายเร่ืองดังกล่าวในวรรณกรรม

เยาวชนเร่ือง บีสลีย์ (Beastly) ของอเลก็ซ์ ฟลินน์ (Alex Flinn)  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 แจ็ค ไซปส์ (Jack Zipes) ซึง่สนใจศกึษาเทพนิยายและมีงานเขียนเชิงวิชาการมากมายเก่ียวกบังาน

วรรณกรรมประเภทนี ้ใน Why Fairy Tales Stick (2006) และ Relentless Progress (2009) ไซปส์ศกึษา

อิทธิพลของเทพนิยายในสงัคมปัจจบุนั รวมถงึบทบาทในฐานะเบือ้งหลงัการสร้างงานวรรณกรรมร่วมสมยัของ

เทพนิยาย ไซปส์เห็นวา่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะนี ้คือ วิวฒันาการเพ่ือการดํารงอยู่ของเทพนิยายข้าม

ผ่านกาลเวลาและยคุสมยัท่ีเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้ชดัเจนท่ีสดุ คือ การเปลี่ยนแปลงในสว่น

เนือ้หาของเทพนิยาย เม่ือมีการนํามาดดัแปลงเพ่ือสร้างงานใหม่โดยนกัเขียนปัจจุบัน ไซปส์ได้จําแนกกลวิธี

การปรับเปลี่ยนเนือ้หาในลกัษณะดงักล่าวไว้ 5 ประเภท ได้แก่ การดดัแปลงเนือ้หาในเชิงล้อเลียนเทพนิยาย

ต้นแบบ (parody) การปรับเปลี่ยนเนือ้หาให้เป็นปัจจบุนั (update) การสลบับทบาทของตวัละครในเทพนิยาย 

(role reversal) การเพ่ิมเร่ืองราวต่อจากตอนจบของเทพนิยายต้นฉบบั (sequel) และการเพ่ิมเร่ืองราวก่อน

เทพนิยายต้นฉบบัเร่ิมต้น (prequel) ผู้ วิจยัเห็นวา่แนวคิดของไซปส์สามารถนํามาวิเคราะห์การดดัแปลง   เทพ

นิยาย “โฉมงามกบัเจ้าชายอสรู” ในวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง บีสลีย์ ของฟลินน์ได้ โดยสามารถจําแนกให้เห็น

ได้ชดัเจนมากขึน้เม่ือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงแบบเร่ือง (tale type) และอนุภาค (motif) ของเทพนิยาย

เร่ืองดงักล่าว ผู้ วิจยัยึดการศกึษาแบบเร่ืองและอนุภาคของ แอนทิ อาร์น (Antti Aarne) และสติธ ธอมป์สนั 

(Stith Thompson) ใน The Types of Folktale และ Motif-index of Folk-literature เป็นหลกัในการ

เทียบเคียงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในวรรณกรรมเยาวชนท่ีนํามาศึกษากับแบบเร่ืองและอนุภาคของเทพนิยาย 

“โฉมงามกบัเจ้าชายอสรู” ต้นฉบบั 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการศกึษาวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง บีสลีย์ ผู้ วิจยัพบว่านวนิยายเร่ืองนีใ้ช้กลวิธีการเปลี่ยนแปลง

เนือ้หาของเทพนิยายตามแนวคิดของแจ็ค ไซปส์อยู่สองประเภท ได้แก่ การปรับเนือ้หาเทพนิยายให้ทันสมยั

มากขึน้ (update) และการเพ่ิมเร่ืองราวก่อนเหตกุารณ์ในเทพนิยายต้นฉบบั (prequel)  
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1. โฉมงามกับเจ้าชายอสูรในนิวยอร์ก: การปรับเนือ้หาเทพนิยายให้เป็นปัจจุบัน (update) 

  เร่ืองราวต่อไปนี ้คือ เทพนิยาย “โฉมงามกบัเจ้าชายอสรู” ของมาดาม เดอ โบมองต์ (Madame de 

Beaumont) ซึง่เป็นต้นแบบของงานเลา่ซํา้เทพนิยายดงักลา่วในสงัคมปัจจบุนั เทพนิยาย “โฉมงามกบัเจ้าชาย

อสรู” เร่ิมต้นในครอบครัวของพ่อค้าผู้ ร่ํารวยท่ีมีบตุรสาวและบตุรชายสามคน บตุรสาวทัง้สามของเขานัน้ขึน้ช่ือ

ในเร่ืองของความงามแต่น้องคนสดุท้องนัน้ได้ช่ือว่างดงามท่ีสดุ ทําให้พ่ีสาวรู้สึกอิจฉาริษยาน้องสาวคนเล็ก

เป็นอนัมาก ตอ่มาครอบครัวของพ่อค้ายากจนลงเพราะเรือสินค้าอบัปางเพราะพายุ พ่อค้าต้องย้ายครอบครัว

จากเมืองไปสู่ชนบทและมีชีวิตท่ีแร้นแค้น เม่ือเวลาผ่านไปพ่อค้าได้ทราบข่าวเรือสินค้าท่ีรอดพ้นจากพาย ุจึง

เกิดความหวงัว่าตนและครอบครัวจะสามารถหลดุพ้นจากความยากลําบากท่ีเผชิญอยู่ ก่อนออกเดินทางเขา

ถามลูกสาวแต่ละคนว่าต้องการสิ่งใด บุตรสาวคนโตทัง้สองต่างร้องขอเสือ้ผ้าอาภรณ์และเคร่ืองประดบั แต่

บตุรสาวคนสดุท้องขอเพียงแคด่อกกหุลาบหนึง่ดอกเท่านัน้ ทวา่การเดินทางไม่เป็นไปอย่างท่ีคาดหวงัไว้ทําให้

เขาต้องเดินทางกลบับ้านมือเปลา่ ในขณะท่ีเขากําลงัหลงทางและสิน้หวงัอยู่กลางป่าลกึเขาพบกบัปราสาทท่ี

เขาได้รับการต้อนรับอย่างดีด้วยอาหารและท่ีพกัโดยผู้ มีพระคณุท่ีมองไมเ่ห็น ขณะท่ีเดินทางกลบั เขาเด็ดดอก

กุหลาบในสวนโดยหวงัท่ีจะมอบมนัเป็นของขวญัแก่บุตรสาวคนเล็ก อสรูเจ้าของปราสาทจึงปรากฏกายขึน้

หวงัจะปลิดชีวิตเขา หลงัจากพ่อค้าอธิบายสาเหต ุอสรูจึงให้โอกาสเขานําตวับุตรสาวมารับโทษแทน เม่ือกลบั

ถงึบ้านพ่อค้าเลา่เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ให้แก่บตุรของตนฟัง บตุรสาวคนเล็กอาสาท่ีจะรับหน้าท่ีนัน้ เธอเดินทางมา

ท่ีปราสาทของอสูรอย่างสมคัรใจ เธออาศยัอยู่ท่ีปราสาทและได้รับการปฏิบติัอย่างดีจากอสรู ทุกอย่างท่ีเธอ

ปรารถนาถกูเนรมิตขึน้ราวกบัเวทมนตร์ สิ่งเดียวท่ีทําให้เธอลําบากใจ คือ คําขอแต่งงานของอสรูในทุกค่ําคืน

ของอาหารค่ําท่ีเธอปฏิเสธคําขอนัน้ตลอดเวลา เม่ือเวลาผ่านไปเธออ้อนวอนอสรูให้ปล่อยเธอกลบับ้านเพ่ือไป

เย่ียมบิดาและครอบครัว และให้สญัญาวา่จะกลบัมาหาเขา เม่ือพ่ีสาวของเธอทราบเร่ืองราวจึงรู้สกึอิจฉาและ

กลั่นแกล้งไม่ให้เธอกลับไปหาอสูรได้ทันตามเวลาท่ีกําหนด เม่ือกลับมายังปราสาท เธอพบว่าอสูรกําลัง

สิน้ชีวิตเพราะเขารู้สกึผิดหวงัท่ีเธอไม่อาจรักษาสญัญา ทําให้เธอตระหนักว่าเธอเองก็รักเขามากด้วยเช่นกัน 

ความรักของเธอทําลายคําสาปและเปลี่ยนอสรูกลบัเป็นเจ้าชายรูปงาม จากนัน้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกนัอย่าง

มีความสุข ส่วนพ่ีสาวท่ีเห็นแก่ตวัทัง้สองกลายร่างเป็นรูปปัน้หินเฝ้าปราสาทจนกว่าจะสํานึกความผิด เทพ

นิยายเร่ืองนีถู้กจดัไว้ใน type 425C ในการจําแนกแบบเร่ืองของนิทานพืน้บ้านในหนังสือ The Types of 

Folktale โดยมีรายละเอียดของแบบเร่ือง ดงันี ้

425C โฉมงามกบัเจ้าชายอสูร บิดานอนค้างคืนในปราสาทลึกลบัและเด็ดดอกกุหลาบ 

สญัญาจะยกลกูสาวให้กบัอสรู (หรือลกูสาวยินยอมมาด้วยความสมคัรใจ) ข้อห้าม คือ การ

พกัอยู่ท่ีบ้านเกินเวลา เธอกลบัมาพบอสรูกําลงัสิน้ใจ ลบล้างคําสาปด้วยการสวมกอด (ไม่มี

การตามหาหรือภารกิจท่ีต้องบรรล)ุ  

425C Beauty and the Beast. Father stays overnight in mysterious palace and 

takes a rose. Must promise daughter to animal (or she goes voluntarily). Tabu: 

overstaying at home. She finds the husband almost dead. Disenchantments him 

by embrace. (No search, no task) (Thompson, 1981: 143) 
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วรรณกรรมเยาวชนเร่ือง บีสลีย์ รักษาแบบเร่ืองข้างต้นไว้ แต่อเล็กซ์ ฟลินน์ ผู้ เขียนนวนิยายเร่ืองนี ้

ปรับเปลี่ยนเนือ้หาเพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการนําเสนอเทพนิยายเร่ืองนีใ้นรูปแบบวรรณกรรม

เยาวชนแนวแฟนตาซีโดยมีฉากหลงัเป็นโลกสมยัใหม่ ฟลินน์เนรมิตโลกแห่งจินตนาการขึน้ใหมโ่ดยอ้างอิงกบั

สภาพความเป็นจริงของสงัคมทนุนิยมท่ีสร้างความเหลื่อมลํา้ และก่อให้เกิดช่องวา่งระหว่างคนจนและคนรวย 

ฟลินน์ต้องการสะท้อนภาพในลกัษณะนีโ้ดยเลือกเอาเทพนิยายมานําเสนอประเดน็ทางสงัคมดงักลา่ว แรกเร่ิม

เทพนิยาย “โฉมงามกับเจ้าชายอสรู” ฉบบัแรกท่ีเขียนขึน้ในฝร่ังเศสโดยมาดาม เดอ วิลนูวฟ์ (Madame de 

Villeneuve) มีแนวคิดสําคญัของเร่ือง (theme) เก่ียวกับชนชัน้ทางสงัคม และสะท้อนให้เห็นความขัดแย้ง

ระหว่างชนชัน้กลางและชนชัน้สงูในสมยันัน้ ก่อนท่ีจะมีการลดทอนเนือ้หาส่วนนีอ้อกไปในฉบับของมาดาม 

เดอ โบมองต์ ทําให้เทพนิยายไม่ได้ให้ความสําคญักบัเร่ืองของชนชัน้ทางสงัคมมากเท่าฉบบัเดิม แต่เน้นเร่ือง

ของความรักท่ีจบลงด้วยความสขุของตวัละครเอกและผลกรรมของการทําความชัว่ของตวัละครฝ่ายปรปักษ์

เป็นหลกั อย่างไรก็ตาม โบมองต์ยงัแสดงให้เห็นความสมัพันธ์ระหว่างชนชัน้ท่ีแตกต่างกันผ่านตวัละครอสูร

และโฉมงามอยู่เช่นเดิม แตปั่จจบุนัสถานะทางสงัคมถกูแบ่งด้วยอํานาจเงินตราแทนท่ีจะเป็นระบบชนชัน้ท่ียึด

ชาติกําเนิดเฉกเช่นในอดีต ฟลินน์สร้างความแตกตา่งของตวัละครอสรูและโฉมงามโดยใช้ปัจจยัเร่ืองฐานะทาง

การเงินเป็นองค์ประกอบหลกั ไคล์ คิงส์เบอรี (Kyle Kingsbury) ท่ีรับบทบาทอสรูของนวนิยาย เป็นเด็กวยัรุ่น

ท่ีเพียบพร้อมทุกอย่าง ทัง้ รูปร่าง หน้าตา และฐานะ ในทางกลับกันโฉมงามหรือลินดา โอเว็นส์ (Linda 

Owens) เป็นเพียงเดก็สาวธรรมดาท่ียากจน การปรับเปลี่ยนลกัษณะตวัละครเอกไปตามสภาพสงัคมปัจจุบนั

ในลกัษณะนี ้นํามาซึง่การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบอ่ืนๆ ของเนือ้หาท่ีประกอบกันเป็นแบบเร่ืองของเทพ

นิยายท่ีกลา่วไปในตอนต้น ดงัตอ่ไปนี ้
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แบบเร่ืองของเทพนิยาย เหตกุารณ์ในวรรณกรรมเร่ือง บีสลีย์ ความแตกต่างจากเทพนิยายต้นฉบบัและกลวิธีของผู้ เขียน 

บิ ด า น อ น ค้ า ง คื น ใ น

ปราสาทลึกลับและเด็ด

ดอกกหุลาบ 

 

แดเนียล โอเว็นส์ (Daniel Owens) พ่อ

ของลินดาบุกเข้าบ้านพักของอสูรโดยมี

เจตนาเพ่ือเข้าไปขโมยของ 

ฟลินน์ได้นําเอาปัญหาอาชญากรรมในเมืองนิวยอร์กมาสร้างเป็นสาเหตขุองการพบกนัระหวา่งอสรูและโฉมงาม

ในเร่ือง และยงัสร้างตวัละครพ่อให้มีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากเทพนิยายต้นแบบ โดยสร้างให้ตวัละครพ่อเป็น

คนติดเหล้าเมายาและมกัจะก่อปัญหาให้กบัลินดาอยู่เสมอ การขโมยของครัง้นีทํ้าไปเพราะมีเจตนาเพ่ือนําเอา

ของท่ีขโมยได้ไปลบล้างหนีส้ินท่ีตนเองได้ก่อไว้ ซึง่ตรงข้ามกบัความตัง้ใจของพ่อในเทพนิยายต้นฉบบัท่ีต้องการ

ช่วยครอบครัวให้ผ่านวิกฤติอย่างแท้จริง การเด็ดดอกกุหลาบในสวนของอสรูก็ทําไปเพราะมีเจตนาท่ีต้องการ

เติมเตม็ความปรารถนาของบตุรสาวคนเลก็ 

สัญ ญ า จ ะ ย ก ลู ก ส า ว

ให้กับอสูร (ลูกสาวอาสา

มาด้วยความสมคัรใจ) 

แดเนียลเสนอตัวลินดาเพ่ือปิดปากไคล์ 

ในข้อหาบุกรุกและขโมยของ โดยการ

หลอกให้ลินดามากับตนและทิง้เธอไว้กับ

อสูร โดยท่ีลินดาไม่ทราบเร่ืองราวท่ีพ่อ

ของเธอได้ก่อเอาไว้แม้แตน้่อย  

เหตกุารณ์ในตอนนีแ้ตกตา่งจากเทพนิยายท่ีโฉมงามเสนอตวัมาเองเม่ือทราบปัญหา นอกจากนัน้ ฟลินน์แสดง

ให้เห็นว่าพ่อของลินดาตัง้ใจท่ีจะขายเธอเพ่ือให้ตนเองรอดพ้นจากอนัตรายอย่างชดัเจนโดยใช้อนุภาค S222. 

Man promises (sells) his child in order to save himself from danger or death. 

ข้อห้าม คือ การพักอยู่ท่ี

บ้านเกินเวลา 

ลินดาไม่สามารถกลับมาหาไคล์ได้ตาม

สญัญาเพราะไมรู้่จกัท่ีอยู่ของเขา 

ในเทพนิยายต้นแบบโฉมงามถูกพ่ีสาวใช้กลอบุายรัง้เธอเอาไว้ แต่ฟลินน์ตดัเนือ้หาในส่วนของพ่ีสาวออก และ

แทนท่ีด้วยความสบัสนของเมืองใหญ่ท่ีมีลกัษณะไม่ต่างไปจากเขาวงกต อนักลายเป็นสาเหตทํุาให้ตวัละคร

โฉมงามไมส่ามารถกลบัมาหาอสรูได้ ผู้ เขียนยงัคงยดึอนภุาคเดิม (C671.2.) ของเทพนิยายในเหตกุารณ์ตอนนี ้

เธอกลบัมาพบอสูรกําลัง

สิน้ใจ 

ไคล์เกือบเสียชีวิตเพราะเข้ามาช่วยเหลือ

ลินดาให้รอดพ้นจากอันธพาลและพวก

เจ้าหนีข้องพ่อเธอ  

ฟลินน์เพ่ิมบทบาทวีรบรุุษท่ีสามารถช่วยหญิงสาวท่ีเขารักให้รอดพ้นจากอนัตรายให้กบัอสรู ผิดกบัในเทพนิยาย

ท่ีอสรูนัน้ออ่นแอและเสียชีวิตลงเพราะความตรอมใจ 

ลบล้างคําสาปด้วยการ

สวมกอด 

คําสาปของอสูรถูกลบล้างด้วยความรัก

และจมุพิตจากรักแท้ของลินดา 

เหตกุารณ์ในตอนนีข้องนวนิยายแตกต่างจากเทพนิยายโดยสิน้เชิง โดยผู้ เขียนได้ใช้อนุภาคท่ี D733.2. Bride 

disenchants him by her love. และ D735.1. Disenchantment of animal by being kissed by woman 

(man). มาสร้างเร่ืองราวในสว่นนี ้ 
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เม่ือพิจารณาเร่ืองราวในส่วนท่ีนําเอาเทพนิยายต้นฉบับมาเล่าซํา้ เนือ้หาท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้มีการเช่ือมโยงกับ

องค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงฉาก อเล็กซ์ ฟลินน์ใช้เมืองนิวยอร์กมาเนรมิตโลกแห่งเทพนิยายขึน้ใหม ่

และเปลี่ยนแปลงลกัษณะตวัละคร รวมถึงเหตกุารณ์ต่างๆ ในเทพนิยายตามความเหมาะสม การผสมผสานเอา

เทพนิยายคลาสสิกกบัภาพสงัคมร่วมสมยัในลกัษณะนี ้ผู้ เขียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสะท้อนสภาพความเป็นจริงและ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมทนุนิยมปัจจบุนั 

2. บทเรียนของอสูร: บทบาทของอสูรที่ไม่กล่าวถงึในเทพนิยาย (prequel) 

 เทพนิยายคลาสสิกตา่งๆ ได้รับการนํามาเล่าซํา้ในสื่อหลากหลายรูปแบบ นบัตัง้แต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 

20 ผู้ ท่ีนําเทพนิยายแต่ละเร่ืองมาเล่าใหม่ต่างก็มีกลวิธีการนําเสนอเฉพาะตวัท่ีแตกต่างออกไป ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในส่วนของเนือ้หา ตลอดจนแนวคิดสําคญัหรือแก่นเร่ืองท่ีเทพนิยายต้องการนําเสนอ เทพนิยาย 

“โฉมงามกับเจ้าชายอสูร” ท่ีแรกเร่ิมเน้นการนําเสนอเร่ืองของชนชัน้ เม่ือมาดาม เดอ โบมองต์ลดทอนส่วนนัน้

ออกไป เร่ืองราวในเทพนิยายจึงเน้นหนักไปในแง่ของการนําเสนอแก่นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัคณุค่าของมนุษย์ท่ีไม่

อาจตดัสินได้จากเปลือกนอก ซึ่งกลายเป็นแนวคิดสําคญัจากเทพนิยายเร่ืองนีท่ี้ผู้คนในปัจจุบันสามารถเข้าถึง

และเข้าใจได้มากกวา่ นอกจากนัน้ การใช้เทพนิยายมาเลา่ใหม่ผ่านสื่อรูปแบบอ่ืนๆ ยงัส่งผลให้รายละเอียดต่างๆ 

ในเทพนิยายได้รับการเติมเตม็มากขึน้ ลกัษณะทัว่ไปของเทพนิยายดัง้เดิม คือ ตวัละครเอกส่วนมากเป็นตวัละคร

ตามแบบฉบบั ผู้ ท่ีนําเทพนิยายมาเลา่ซํา้ในสงัคมสมยัใหมจ่งึมุง่ท่ีจะแก้ไขข้อด้อยในสว่นนี ้ด้วยการสร้างตวัละคร

เอกให้มีพฒันาการไปในแง่ท่ีพวกเขาต้องการนําเสนอ เพ่ือสร้างความสมบรูณ์ให้กบัวรรณกรรมประเภทเทพนิยาย

มากย่ิงขึน้ ในนวนิยาย เร่ือง บีสลีย์ อเลก็ซ์ ฟลินน์ใช้แก่นเร่ืองการไม่ตดัสินคณุค่าของมนุษย์จากเปลือกนอกของ

เทพนิยาย “โฉมงามกับเจ้าชายอสูร” ของโบมองต์มาผนวกกับการถ่ายทอดตัวละครอสูรในมุมมองท่ีไม่เคย

นําเสนอในเทพนิยายมาก่อน กลา่วคือ ผู้ เขียนได้เล่าเร่ืองราวของอสรูก่อนต้องคําสาป และระหว่างการใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกบัคําสาปจนได้รับบทเรียนชีวิต เร่ืองราวทัง้หมดล้วนนําเสนอผ่านสายตาอสรูเป็นหลกั 

 ฟลินน์สร้างตวัละคร ไคล์ หรือเอเดรียน คิงส์เบอรีให้เป็นเด็กชายท่ีหล่อเหลา มาจากครอบครัวท่ีร่ํารวย 

พ่อและแม่ของไคล์แยกทางกันตัง้แต่เขายงัเด็ก ทําให้ไคล์ต้องอยู่เพียงลําพงักบัพ่อท่ีเลีย้งดูเขาอย่างปล่อยปละ

ละเลยเพราะความบ้างาน สิ่งท่ีเขาได้รับจากพ่อ คือ เงินทองท่ีสามารถบนัดาลทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเขาต้องการและคํา

สอนท่ีทําให้เขาลุม่หลงมวัเมาอยู่กบัรูปลกัษณ์ภายนอกของตนเอง จนทําให้เขาตดัสินทุกสิ่งทุกอย่างจากการมอง

ด้วยตาเท่านัน้ รูปลักษณ์ภายนอกท่ีหล่อเหลาและความร่ํารวยของพ่อ ทําให้ไคล์เป็นจุดสนใจของเด็กในวัย

เดียวกนัและกลายเป็นคนดงัในสงัคมวยัรุ่นภายในโรงเรียน  นํามาซึง่ความอหงัการอนัเป็นสาเหตท่ีุทําให้เขาต้อง

คําสาปจนและอยู่ในสภาพอสรูในท่ีสดุ การตกอยู่ในสภาพของสตัว์ร้ายทําให้ไคล์ตระหนกัถึงความฉาบฉวยของ

สงัคมวัยรุ่นท่ีครัง้หนึ่งเขาเคยหลงไหล ท้ายสุดเขาได้เรียนรู้ว่าคุณค่าและความงามท่ีแท้จริงของมนุษย์นัน้อยู่

ภายในจิตใจไมใ่ช่รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม เนือ้หาของนวนิยายเร่ือง บีสลีย์ ในสว่นนีเ้ม่ือพิจารณาเทียบเคียง

กบัดชันีอนภุาคของนิทานพืน้บ้านของอาร์นและธอมป์สนั ผู้ วิจยัพบวา่เร่ืองราวในช่วงนี ้คือ การนําเอาอนภุาคของ

นิทานพืน้บ้านอ่ืนๆ มาร้อยเรียงผสานกนั  ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 อนภุาคของตํานานและนิทานพืน้บ้าน เหตกุารณ์ในนวนิยายเร่ือง บีสลีย์  

C770. Tabu: overweening pride. รูปร่างหน้าตา และช่ือเสียงเงินทอง ทําให้ไคล์คิดว่าตนเองนัน้อยู่

เหนือกว่าทุกคนในโรงเรียน จนสามารถทําทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเกรง
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กลวัความผิด 

C46. Tabu: Offending fairy (witch). ไคล์ทําทีชวนเคนดรา ฮิลเฟอร์ตี (Kendra Hilferty) เด็กนกัเรียนหญิง

รูปร่างอัปลักษณ์ไปงานเต้นรําและสลัดเธอทิง้เพ่ือให้เธอเสียหน้า

ท่ามกลางฝงูชน โดยไมรู้่วา่เธอคือแมม่ด   

G263.1. Witch transforms persons 

to animals (D100. Transformation 

man to animal.) 

การกระทําของไคล์ต่อเคนดราส่งผลให้เขาสูญเสียรูปร่างหน้าตาท่ี

ภาคภมิูใจ แมม่ดสาปเขาให้กลายเป็นอสรู ในเวลาสองปีหากมีหญิงใด

ท่ีสามารถมองข้ามเปลือกนอกอนัแสนอปัลกัษณ์และมองเห็นความดี

ในตวัเขาจนมอบความรักและจมุพิตเขาในสภาพอสรูได้ เขาจึงจะหลดุ

พ้นจากคําสาป 

P34. Prince imprisoned as hostage 

for safety from king. 

พ่อสัง่ให้ไคล์ย้ายออกจากอพาร์ทเมนท์ไปอยู่ในแถบชานเมืองพร้อม

คนรับใช้ และชายตาบอดท่ีพ่อเขาจ้างมาด้วยเงินมหาศาลเพ่ือทํา

หน้าท่ีสอนหนงัสือ จุดประสงค์ท่ีแท้จริงท่ีไคล์จําต้องย้ายออกมาก็เพ่ือ

ปกปิดความลบัท่ีเขากลายเป็นคนอปัลกัษณ์และปกป้องช่ือเสียงของ

พ่อเขาไปด้วยในเวลาเดียวกนั 

F655. Extraordinary perception of 

blind men. 

วิล ฟราทอลลี (Will Fratalli) ชายตาบอดท่ีถูกจ้างมาเป็นครูให้กบัไคล์ 

เป็นมนษุย์ธรรมดาคนแรกท่ี สามารถรับรู้ความดีในตวัของไคล์ท่ีอยู่ใน

ร่างอสรู 

G202. Beneficent witches. 

(F311.1. Fairy godmother. 

Attendant good fairy.) 

ช่วงท่ีไคล์ต้องคําสาป คือ ช่วงเวลาท่ีเขาได้รับบทเรียนท่ีสําคญัท่ีสดุใน

ชีวิตโดยท่ีเขาเองก็ไม่รู้ตัว เม่ือรูปลักษณ์ท่ีหล่อเหลาอันเป็นความ

ภาคภูมิหนึ่งเดียวแทนท่ีด้วยความอปัลกัษณ์ ไคล์ตระหนักว่าเขาเอง

ไมไ่ด้แตกตา่งหรืออยู่เหนือคนอ่ืนๆ ในสงัคม เขาเปิดใจรับมิตรภาพของ

วิล และเล็งเห็นความเสียสละของแม็กดา (Magda) แม่บ้านท่ีทํางาน

ให้กับเขา จนเกิดความห่วงใยต่อผู้คนเหล่านี ้ผู้ วิจัยจึงเห็นว่าคําสาป

ของแมม่ดนัน้นํามาซึง่ผลดีต่อตวัไคล์เองมากกว่าโทษ อีกทัง้แม่มดเอง

ยงัเป็นผู้ เนรมิตให้ตาของวิลมองเห็นอีกครัง้หนึ่งตามคําขอของไคล์เม่ือ

เขาสามารถลบล้างคําสาปได้ ดงันัน้การนําเสนอบทบาทของแม่มดใน

ลกัษณะนีจ้ึงมีความคล้ายคลึงกบัภาพลกัษณ์ของนางฟ้าแม่ทูนหวัไป

ด้วยในเวลาเดียวกนั 

อนุภาคต่างๆ ท่ีนํามาเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวนัน้ ล้วนส่งผลต่อการนําเสนอพัฒนาการของตัวละครอสูรเพ่ือรับ

บทเรียนจากความผิดพลาดของตนเอง โดยเฉพาะในหมวดของแม่มดและคําสาปท่ีถึงแม้จะนําความอาภพัมาสู่

ชีวิตของตวัละครเอก แต่ในเวลาเดียวกัน เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทําให้ตวัละครเอกตระหนกัถึงคุณค่าและความงามท่ี

แท้จริงในตวัมนษุย์ซึง่เขาไมเ่คยรับรู้หรือสมัผสัมาก่อน และสามารถแสดงให้ตวัละครอ่ืนๆ รอบข้างเห็นคณุค่าและ

ความงามภายในตวัของเขา  
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วรรณกรรมเยาวชนเร่ือง บีสลีย์ ของอเลก็ซ์ ฟลินน์นําเทพนิยาย “โฉมงามกบัเจ้าชายอสรู” มาเล่าใหม่ใน

บริบทของสงัคมปัจจบุนั โดยใช้ฉากเป็นเมืองนิวยอร์ก ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเนือ้หาท่ีนํามาประกอบ

เป็นแบบเร่ือง คือ มีการเปลี่ยนแปลงเร่ืองราวตา่งๆ ให้เข้ากบัยุคสมยั เพ่ือสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงและ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ของสงัคมทนุนิยม ขณะเดียวกนั ผู้ เขียนยงันําอนุภาคจากตํานานและนิทานพืน้บ้านเร่ืองอ่ืนๆ มา

ร้อยเรียงเป็นเร่ืองราวใหมท่ี่ไมป่รากฏในเทพนิยายต้นฉบบัมาก่อน เพ่ือนําเสนอความฉาบฉวยในสงัคมวยัรุ่นและ

สนบัสนนุแนวคิดหลกัของเทพนิยายท่ีวา่ด้วยการไมต่ดัสินคณุคา่และความงามของมนษุย์แตเ่พียงเปลือกนอก 
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