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บทคัดย่ อ

บทความนีม้ ่งุ ศึกษาการใช้ เทพนิยาย “โฉมงามกับเจ้ าชายอสูร” มาเล่าใหม่ในวรรณกรรมเยาวชน
เรื่ อง บี สลี ย์ ของอเล็กซ์ ฟลินน์ โดยวิเคราะห์กลวิธีที่ผ้ เู ขียนใช้ สร้ างเรื่ องราวเทียบกับแนวคิดของแจ็ค ไซปส์ใน
Why Fairy Tales Stick และ Relentless Progress จากการศึกษาพบว่าฟลินน์มีการใช้ กลวิธีการปรับเนื ้อหา
ในแบบเรื่ อ งของเทพนิ ยายให้ เป็ นปั จ จุบัน (update) เพื่ อสะท้ อนปั ญหาสังคมในเมื องนิ วยอร์ ก และการ
เพิ่ มเติมเนือ้ หาในตอนต้ นที่ ไม่ได้ กล่าวถึงในเทพนิ ยาย (prequel) ด้ วยวิธีการร้ อยเรี ยงอนุภาคในการผูก
เรื่ องราวใหม่เพื่อตอกยํ ้าแก่นเรื่ องเกี่ยวกับการไม่ตดั สินคุณค่าของมนุษย์จากเปลือกนอกของเทพนิยาย
คําสําคัญ : เทพนิยาย อเล็กซ์ ฟลินน์ แจ็ค ไซปส์ แบบเรื่ อง อนุภาค
E-mail : okita-sama@hotmail.com

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

คํานํา

เทพนิยายหรื อนิทานมหัศจรรย์ (Fairy Tale) เป็ นคําศัพท์ ที่ใช้ นิยามงานประพันธ์ หรื อเรื่ องเล่าที่
เกี่ยวกับตัวละครตามลักษณะของความเชื่อพื ้นบ้ านจําพวก ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด และสัตว์พูดได้ รวมถึง
1

ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Comparative Literature, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

771

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ความมหัศจรรย์ และสิ่งเหนื อธรรมชาติ อย่างเวทมนตร์ คาถา และเหตุก ารณ์ ที่ ดําเนิ น ไปอย่ างเหนื อความ
คาดหมายภายในอาณาจักรแห่งจินตนาการที่ไม่อาจระบุสถานที่หรื อเวลาได้ อย่างแน่ชัด และมักจบลงด้ วย
ความสุขเสมอ (ประคอง นิมมานเหมินท์, 2551) เทพนิยายแรกเริ่ มถือกําเนิดในลักษณะข้ อมูลมุขปาฐะ ก่อน
มีการรวบรวมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยฉบับที่มีชื่อเสียงที่สดุ คือ เทพนิ ยายกริ มม์ (Grimms’ Fairy Tales)
ในสังคมเยอรมัน เทพนิยายสร้ างอิทธิพลให้ กบั วงการวรรณกรรมอย่างยิ่งยวด แม้ จะไร้ ซงึ่ การสร้ างงานเขียน
ชนิดนี ้ขึน้ ใหม่โดยตรงหลังสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 แต่เทพนิยายคลาสสิกหลายเรื่ องกลายเป็ นเบือ้ งหลังในการ
สร้ างงานวรรณกรรมให้ กับนักเขี ยนปั จจุบันจํ านวนมาก รวมถึงเทพนิยายเรื่ อง “โฉมงามกับเจ้ าชายอสูร”
(“Beauty and the Beast”) ที่มีนกั เขียนมากมายนําแบบเรื่ องและอนุภาคของเทพนิยายเรื่ องนี ้มาเป็ นส่วน
หนึ่งในงานเขี ย นของพวกเขา โดยผู้วิจัยเน้ น ศึกษาการปรั บ เปลี่ยนเทพนิ ยายเรื่ องดังกล่าวในวรรณกรรม
เยาวชนเรื่ อง บี สลี ย์ (Beastly) ของอเล็กซ์ ฟลินน์ (Alex Flinn)

อุปกรณ์ และวิธีการ
แจ็ค ไซปส์ (Jack Zipes) ซึง่ สนใจศึกษาเทพนิยายและมีงานเขียนเชิงวิชาการมากมายเกี่ยวกับงาน
วรรณกรรมประเภทนี ้ ใน Why Fairy Tales Stick (2006) และ Relentless Progress (2009) ไซปส์ศกึ ษา
อิทธิพลของเทพนิยายในสังคมปั จจุบนั รวมถึงบทบาทในฐานะเบื ้องหลังการสร้ างงานวรรณกรรมร่ วมสมัยของ
เทพนิยาย ไซปส์เห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นในลักษณะนี ้ คือ วิวฒ
ั นาการเพื่อการดํารงอยู่ของเทพนิยายข้ าม
ผ่านกาลเวลาและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ ชดั เจนที่สดุ คือ การเปลี่ยนแปลงในส่วน
เนื ้อหาของเทพนิยาย เมื่อมีการนํามาดัดแปลงเพื่อสร้ างงานใหม่โดยนักเขียนปั จจุบัน ไซปส์ได้ จําแนกกลวิธี
การปรับเปลี่ยนเนื ้อหาในลักษณะดังกล่าวไว้ 5 ประเภท ได้ แก่ การดัดแปลงเนื ้อหาในเชิงล้ อเลียนเทพนิยาย
ต้ นแบบ (parody) การปรับเปลี่ยนเนื ้อหาให้ เป็ นปั จจุบนั (update) การสลับบทบาทของตัวละครในเทพนิยาย
(role reversal) การเพิ่มเรื่ องราวต่อจากตอนจบของเทพนิยายต้ นฉบับ (sequel) และการเพิ่มเรื่ องราวก่อน
เทพนิยายต้ นฉบับเริ่ มต้ น (prequel) ผู้วิจยั เห็นว่าแนวคิดของไซปส์สามารถนํามาวิเคราะห์การดัดแปลง เทพ
นิยาย “โฉมงามกับเจ้ าชายอสูร” ในวรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง บี สลี ย์ ของฟลินน์ได้ โดยสามารถจําแนกให้ เห็น
ได้ ชดั เจนมากขึ ้นเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงแบบเรื่ อง (tale type) และอนุภาค (motif) ของเทพนิยาย
เรื่ องดังกล่าว ผู้วิจยั ยึดการศึกษาแบบเรื่ องและอนุภาคของ แอนทิ อาร์ น (Antti Aarne) และสติธ ธอมป์สัน
(Stith Thompson) ใน The Types of Folktale และ Motif-index of Folk-literature เป็ นหลักในการ
เทียบเคียงเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ในวรรณกรรมเยาวชนที่ นํามาศึกษากับแบบเรื่ องและอนุภาคของเทพนิ ยาย
“โฉมงามกับเจ้ าชายอสูร” ต้ นฉบับ

ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง บี สลี ย์ ผู้วิจยั พบว่านวนิยายเรื่ องนี ้ใช้ กลวิธีการเปลี่ยนแปลง
เนื ้อหาของเทพนิยายตามแนวคิดของแจ็ค ไซปส์อยู่สองประเภท ได้ แก่ การปรับเนื ้อหาเทพนิยายให้ ทันสมัย
มากขึ ้น (update) และการเพิ่มเรื่ องราวก่อนเหตุการณ์ในเทพนิยายต้ นฉบับ (prequel)
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1. โฉมงามกับเจ้ าชายอสูรในนิวยอร์ ก: การปรั บเนือ้ หาเทพนิยายให้ เป็ นปั จจุบัน (update)
เรื่ องราวต่อไปนี ้ คือ เทพนิยาย “โฉมงามกับเจ้ าชายอสูร” ของมาดาม เดอ โบมองต์ (Madame de
Beaumont) ซึง่ เป็ นต้ นแบบของงานเล่าซํ ้าเทพนิยายดังกล่าวในสังคมปั จจุบนั เทพนิยาย “โฉมงามกับเจ้ าชาย
อสูร” เริ่ มต้ นในครอบครัวของพ่อค้ าผู้รํ่ารวยที่มีบตุ รสาวและบุตรชายสามคน บุตรสาวทังสามของเขานั
้
นขึ
้ ้นชื่อ
ในเรื่ องของความงามแต่น้องคนสุดท้ องนัน้ ได้ ชื่อว่างดงามที่สดุ ทําให้ พี่สาวรู้ สึกอิจฉาริ ษยาน้ องสาวคนเล็ก
เป็ นอันมาก ต่อมาครอบครัวของพ่อค้ ายากจนลงเพราะเรื อสินค้ าอับปางเพราะพายุ พ่อค้ าต้ องย้ ายครอบครัว
จากเมืองไปสู่ชนบทและมีชีวิตที่แร้ นแค้ น เมื่อเวลาผ่านไปพ่อค้ าได้ ทราบข่าวเรื อสินค้ าที่รอดพ้ นจากพายุ จึง
เกิดความหวังว่าตนและครอบครัวจะสามารถหลุดพ้ นจากความยากลําบากที่เผชิญอยู่ ก่อนออกเดินทางเขา
ถามลูกสาวแต่ละคนว่าต้ องการสิ่งใด บุตรสาวคนโตทัง้ สองต่างร้ องขอเสื ้อผ้ าอาภรณ์ และเครื่ องประดับ แต่
บุตรสาวคนสุดท้ องขอเพียงแค่ดอกกุหลาบหนึง่ ดอกเท่านัน้ ทว่าการเดินทางไม่เป็ นไปอย่างที่คาดหวังไว้ ทําให้
เขาต้ องเดินทางกลับบ้ านมือเปล่า ในขณะที่เขากําลังหลงทางและสิ ้นหวังอยู่กลางป่ าลึกเขาพบกับปราสาทที่
เขาได้ รับการต้ อนรับอย่างดีด้วยอาหารและที่พกั โดยผู้มีพระคุณที่มองไม่เห็น ขณะที่เดินทางกลับ เขาเด็ดดอก
กุหลาบในสวนโดยหวังที่จะมอบมันเป็ นของขวัญแก่บุตรสาวคนเล็ก อสูรเจ้ าของปราสาทจึงปรากฏกายขึน้
หวังจะปลิดชีวิตเขา หลังจากพ่อค้ าอธิบายสาเหตุ อสูรจึงให้ โอกาสเขานําตัวบุตรสาวมารับโทษแทน เมื่อกลับ
ถึงบ้ านพ่อค้ าเล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นให้ แก่บตุ รของตนฟั ง บุตรสาวคนเล็กอาสาที่จะรับหน้ าที่นนั ้ เธอเดินทางมา
ที่ปราสาทของอสูรอย่างสมัครใจ เธออาศัยอยู่ที่ปราสาทและได้ รับการปฏิบตั ิอย่างดีจากอสูร ทุกอย่างที่เธอ
ปรารถนาถูกเนรมิตขึ ้นราวกับเวทมนตร์ สิ่งเดียวที่ทําให้ เธอลําบากใจ คือ คําขอแต่งงานของอสูรในทุกคํ่าคืน
ของอาหารคํ่าที่เธอปฏิเสธคําขอนันตลอดเวลา
้
เมื่อเวลาผ่านไปเธออ้ อนวอนอสูรให้ ปล่อยเธอกลับบ้ านเพื่อไป
เยี่ยมบิดาและครอบครัว และให้ สญ
ั ญาว่าจะกลับมาหาเขา เมื่อพี่สาวของเธอทราบเรื่ องราวจึงรู้ สกึ อิจฉาและ
กลั่นแกล้ ง ไม่ใ ห้ เธอกลับไปหาอสูรได้ ทันตามเวลาที่ กําหนด เมื่ อกลับมายังปราสาท เธอพบว่าอสูร กํ าลัง
สิ ้นชีวิตเพราะเขารู้ สึกผิดหวังที่เธอไม่อาจรักษาสัญญา ทําให้ เธอตระหนักว่าเธอเองก็รักเขามากด้ วยเช่นกัน
ความรักของเธอทําลายคําสาปและเปลี่ยนอสูรกลับเป็ นเจ้ าชายรู ปงาม จากนันพวกเขาใช้
้
ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่าง
มีความสุข ส่วนพี่สาวที่เห็นแก่ตวั ทัง้ สองกลายร่ างเป็ นรู ปปั น้ หินเฝ้าปราสาทจนกว่าจะสํานึกความผิด เทพ
นิยายเรื่ องนีถ้ ูกจัดไว้ ใน type 425C ในการจําแนกแบบเรื่ องของนิทานพื ้นบ้ านในหนังสือ The Types of
Folktale โดยมีรายละเอียดของแบบเรื่ อง ดังนี ้
425C โฉมงามกับเจ้าชายอสูร บิดานอนค้ างคืนในปราสาทลึกลับและเด็ดดอกกุหลาบ
สัญญาจะยกลูกสาวให้ กบั อสูร (หรื อลูกสาวยินยอมมาด้ วยความสมัครใจ) ข้ อห้ าม คือ การ
พักอยู่ที่บ้านเกินเวลา เธอกลับมาพบอสูรกําลังสิ ้นใจ ลบล้ างคําสาปด้ วยการสวมกอด (ไม่มี
การตามหาหรื อภารกิจที่ต้องบรรลุ)
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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วรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง บี สลี ย์ รักษาแบบเรื่ องข้ างต้ นไว้ แต่อเล็กซ์ ฟลินน์ ผู้เขียนนวนิยายเรื่ องนี ้
ปรับเปลี่ยนเนื ้อหาเพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนําเสนอเทพนิยายเรื่ องนี ้ในรู ปแบบวรรณกรรม
เยาวชนแนวแฟนตาซีโดยมีฉากหลังเป็ นโลกสมัยใหม่ ฟลินน์เนรมิตโลกแห่งจินตนาการขึ ้นใหม่โดยอ้ างอิงกับ
สภาพความเป็ นจริ งของสังคมทุนนิยมที่สร้ างความเหลื่อมลํ ้า และก่อให้ เกิดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย
ฟลินน์ต้องการสะท้ อนภาพในลักษณะนี ้โดยเลือกเอาเทพนิยายมานําเสนอประเด็นทางสังคมดังกล่าว แรกเริ่ ม
เทพนิยาย “โฉมงามกับเจ้ าชายอสูร” ฉบับแรกที่เขียนขึ ้นในฝรั่งเศสโดยมาดาม เดอ วิลนูวฟ์ (Madame de
Villeneuve) มีแนวคิดสําคัญของเรื่ อง (theme) เกี่ยวกับชนชัน้ ทางสังคม และสะท้ อนให้ เห็นความขัดแย้ ง
ระหว่างชนชัน้ กลางและชนชันสู
้ งในสมัยนัน้ ก่อนที่จะมีการลดทอนเนือ้ หาส่วนนี ้ออกไปในฉบับของมาดาม
เดอ โบมองต์ ทําให้ เทพนิยายไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับเรื่ องของชนชันทางสั
้
งคมมากเท่าฉบับเดิม แต่เน้ นเรื่ อง
ของความรักที่จบลงด้ วยความสุขของตัวละครเอกและผลกรรมของการทําความชัว่ ของตัวละครฝ่ ายปรปั กษ์
เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม โบมองต์ยงั แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างชนชัน้ ที่แตกต่างกันผ่านตัวละครอสูร
และโฉมงามอยู่เช่นเดิม แต่ปัจจุบนั สถานะทางสังคมถูกแบ่งด้ วยอํานาจเงินตราแทนที่จะเป็ นระบบชนชันที
้ ่ยึด
ชาติกําเนิดเฉกเช่นในอดีต ฟลินน์สร้ างความแตกต่างของตัวละครอสูรและโฉมงามโดยใช้ ปัจจัยเรื่ องฐานะทาง
การเงินเป็ นองค์ประกอบหลัก ไคล์ คิงส์เบอรี (Kyle Kingsbury) ที่รับบทบาทอสูรของนวนิยาย เป็ นเด็กวัยรุ่ น
ที่ เ พี ย บพร้ อมทุก อย่ าง ทัง้ รู ปร่ าง หน้ าตา และฐานะ ในทางกลับ กันโฉมงามหรื อลิ นดา โอเว็น ส์ (Linda
Owens) เป็ นเพียงเด็กสาวธรรมดาที่ยากจน การปรับเปลี่ยนลักษณะตัวละครเอกไปตามสภาพสังคมปั จจุบนั
ในลักษณะนี ้ นํามาซึง่ การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบอื่นๆ ของเนื ้อหาที่ประกอบกันเป็ นแบบเรื่ องของเทพ
นิยายที่กล่าวไปในตอนต้ น ดังต่อไปนี ้
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แบบเรื่ องของเทพนิยาย
เหตุการณ์ในวรรณกรรมเรื่ อง บี สลี ย์
ความแตกต่างจากเทพนิยายต้ นฉบับและกลวิธีของผู้เขียน
บิ ด า น อ น ค้ า ง คื น ใ น แดเนียล โอเว็นส์ (Daniel Owens) พ่อ ฟลินน์ได้ นําเอาปั ญหาอาชญากรรมในเมืองนิวยอร์ กมาสร้ างเป็ นสาเหตุของการพบกันระหว่างอสูรและโฉมงาม
ปราสาทลึก ลับ และเด็ ด ของลิ น ดาบุก เข้ าบ้ านพัก ของอสูร โดยมี ในเรื่ อง และยังสร้ างตัวละครพ่อให้ มีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากเทพนิยายต้ นแบบ โดยสร้ างให้ ตวั ละครพ่อเป็ น
ดอกกุหลาบ
เจตนาเพื่อเข้ าไปขโมยของ
คนติดเหล้ าเมายาและมักจะก่อปั ญหาให้ กบั ลินดาอยู่เสมอ การขโมยของครัง้ นี ้ทําไปเพราะมีเจตนาเพื่อนําเอา
ของที่ขโมยได้ ไปลบล้ างหนี ้สินที่ตนเองได้ ก่อไว้ ซึง่ ตรงข้ ามกับความตังใจของพ่
้
อในเทพนิยายต้ นฉบับที่ต้องการ
ช่วยครอบครัวให้ ผ่านวิกฤติอย่างแท้ จริ ง การเด็ดดอกกุหลาบในสวนของอสูรก็ทําไปเพราะมีเจตนาที่ต้องการ
เติมเต็มความปรารถนาของบุตรสาวคนเล็ก
สั ญ ญ า จ ะ ย ก ลู ก ส า ว แดเนี ย ลเสนอตัวลิ น ดาเพื่ อปิ ดปากไคล์ เหตุการณ์ในตอนนี ้แตกต่างจากเทพนิยายที่โฉมงามเสนอตัวมาเองเมื่อทราบปั ญหา นอกจากนัน้ ฟลินน์แสดง
ให้ กับอสูร (ลูกสาวอาสา ในข้ อหาบุ ก รุ ก และขโมยของ โดยการ ให้ เห็นว่าพ่อของลินดาตังใจที
้ ่จะขายเธอเพื่อให้ ตนเองรอดพ้ นจากอันตรายอย่างชัดเจนโดยใช้ อนุภาค S222.
มาด้ วยความสมัครใจ)
หลอกให้ ลินดามากับตนและทิ ้งเธอไว้ กับ Man promises (sells) his child in order to save himself from danger or death.
อสูร โดยที่ ลิ น ดาไม่ท ราบเรื่ อ งราวที่ พ่ อ
ของเธอได้ ก่อเอาไว้ แม้ แต่น้อย
ข้ อห้ าม คื อ การพัก อยู่ที่ ลิน ดาไม่ส ามารถกลับ มาหาไคล์ ไ ด้ ต าม ในเทพนิยายต้ นแบบโฉมงามถูกพี่สาวใช้ กลอุบายรัง้ เธอเอาไว้ แต่ฟลินน์ตดั เนื ้อหาในส่วนของพี่สาวออก และ
บ้ านเกินเวลา
สัญญาเพราะไม่ร้ ู จกั ที่อยู่ของเขา
แทนที่ด้วยความสับสนของเมืองใหญ่ที่มีลกั ษณะไม่ต่างไปจากเขาวงกต อันกลายเป็ นสาเหตุทําให้ ตวั ละคร
โฉมงามไม่สามารถกลับมาหาอสูรได้ ผู้เขียนยังคงยึดอนุภาคเดิม (C671.2.) ของเทพนิยายในเหตุการณ์ตอนนี ้
เธอกลับมาพบอสูรกําลัง ไคล์เกือบเสียชีวิตเพราะเข้ ามาช่วยเหลือ ฟลินน์เพิ่มบทบาทวีรบุรุษที่สามารถช่วยหญิงสาวที่เขารักให้ รอดพ้ นจากอันตรายให้ กบั อสูร ผิดกับในเทพนิยาย
สิ ้นใจ
ลิ น ดาให้ ร อดพ้ น จากอัน ธพาลและพวก ที่อสูรนันอ่
้ อนแอและเสียชีวิตลงเพราะความตรอมใจ
เจ้ าหนี ้ของพ่อเธอ
ลบล้ า งคํ า สาปด้ ว ยการ คําสาปของอสูร ถูก ลบล้ างด้ วยความรั ก เหตุการณ์ ในตอนนี ้ของนวนิยายแตกต่างจากเทพนิยายโดยสิ ้นเชิง โดยผู้เขียนได้ ใช้ อนุภาคที่ D733.2. Bride
สวมกอด
และจุมพิตจากรักแท้ ของลินดา
disenchants him by her love. และ D735.1. Disenchantment of animal by being kissed by woman
(man). มาสร้ างเรื่ องราวในส่วนนี ้
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เมื่อพิจารณาเรื่ องราวในส่วนที่นําเอาเทพนิ ยายต้ นฉบับมาเล่าซํ ้า เนื อ้ หาที่เปลี่ยนแปลงนัน้ มีการเชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉาก อเล็กซ์ ฟลินน์ ใช้ เมืองนิวยอร์ กมาเนรมิตโลกแห่งเทพนิยายขึ ้นใหม่
และเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละคร รวมถึงเหตุการณ์ ต่างๆ ในเทพนิยายตามความเหมาะสม การผสมผสานเอา
เทพนิยายคลาสสิกกับภาพสังคมร่ วมสมัยในลักษณะนี ้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้ อนสภาพความเป็ นจริ งและ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสังคมทุนนิยมปั จจุบนั
2. บทเรี ยนของอสูร: บทบาทของอสูรที่ไม่ กล่ าวถึงในเทพนิยาย (prequel)
เทพนิยายคลาสสิกต่างๆ ได้ รับการนํามาเล่าซํ ้าในสื่อหลากหลายรู ปแบบ นับตังแต่
้ ช่วงปลายศตวรรษที่
20 ผู้ที่นําเทพนิยายแต่ละเรื่ องมาเล่าใหม่ต่างก็มีกลวิธีการนําเสนอเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไป ส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเนือ้ หา ตลอดจนแนวคิดสําคัญหรื อแก่นเรื่ องที่เทพนิยายต้ องการนําเสนอ เทพนิยาย
“โฉมงามกับเจ้ าชายอสูร” ที่แรกเริ่ มเน้ นการนําเสนอเรื่ องของชนชัน้ เมื่อมาดาม เดอ โบมองต์ลดทอนส่วนนัน้
ออกไป เรื่ องราวในเทพนิยายจึงเน้ นหนักไปในแง่ของการนําเสนอแก่นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับคุณค่าของมนุษย์ ที่ไม่
อาจตัดสินได้ จากเปลือกนอก ซึ่งกลายเป็ นแนวคิดสําคัญจากเทพนิยายเรื่ องนีท้ ี่ผ้ ูคนในปั จจุบันสามารถเข้ าถึง
และเข้ าใจได้ มากกว่า นอกจากนัน้ การใช้ เทพนิยายมาเล่าใหม่ผ่านสื่อรู ปแบบอื่นๆ ยังส่งผลให้ รายละเอียดต่างๆ
ในเทพนิยายได้ รับการเติมเต็มมากขึ ้น ลักษณะทัว่ ไปของเทพนิยายดังเดิ
้ ม คือ ตัวละครเอกส่วนมากเป็ นตัวละคร
ตามแบบฉบับ ผู้ที่นําเทพนิยายมาเล่าซํ ้าในสังคมสมัยใหม่จงึ มุง่ ที่จะแก้ ไขข้ อด้ อยในส่วนนี ้ ด้ วยการสร้ างตัวละคร
เอกให้ มพี ฒ
ั นาการไปในแง่ที่พวกเขาต้ องการนําเสนอ เพื่อสร้ างความสมบูรณ์ให้ กบั วรรณกรรมประเภทเทพนิยาย
มากยิ่งขึ ้น ในนวนิยาย เรื่ อง บี สลี ย์ อเล็กซ์ ฟลินน์ใช้ แก่นเรื่ องการไม่ตดั สินคุณค่าของมนุษย์จากเปลือกนอกของ
เทพนิ ยาย “โฉมงามกับเจ้ าชายอสูร” ของโบมองต์ มาผนวกกับการถ่ายทอดตัวละครอสูรในมุมมองที่ ไ ม่เคย
นําเสนอในเทพนิยายมาก่อน กล่าวคือ ผู้เขียนได้ เล่าเรื่ องราวของอสูรก่อนต้ องคําสาป และระหว่างการใช้ ชีวิตอยู่
ร่ วมกับคําสาปจนได้ รับบทเรี ยนชีวิต เรื่ องราวทังหมดล้
้
วนนําเสนอผ่านสายตาอสูรเป็ นหลัก
ฟลินน์สร้ างตัวละคร ไคล์ หรื อเอเดรี ยน คิงส์เบอรี ให้ เป็ นเด็กชายที่หล่อเหลา มาจากครอบครั วที่รํ่ารวย
พ่อและแม่ของไคล์แยกทางกันตังแต่
้ เขายังเด็ก ทําให้ ไคล์ต้องอยู่เพียงลําพังกับพ่อที่เลี ้ยงดูเขาอย่างปล่อยปละ
ละเลยเพราะความบ้ างาน สิ่งที่เขาได้ รับจากพ่อ คือ เงินทองที่สามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้ องการและคํา
สอนที่ทําให้ เขาลุม่ หลงมัวเมาอยู่กบั รู ปลักษณ์ภายนอกของตนเอง จนทําให้ เขาตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างจากการมอง
ด้ วยตาเท่านัน้ รู ปลักษณ์ ภายนอกที่ ห ล่อเหลาและความรํ่ ารวยของพ่อ ทํ าให้ ไคล์ เป็ นจุดสนใจของเด็กในวัย
เดียวกันและกลายเป็ นคนดังในสังคมวัยรุ่ นภายในโรงเรี ยน นํามาซึง่ ความอหังการอันเป็ นสาเหตุที่ทําให้ เขาต้ อง
คําสาปจนและอยู่ในสภาพอสูรในที่สดุ การตกอยู่ในสภาพของสัตว์ร้ายทําให้ ไคล์ตระหนักถึงความฉาบฉวยของ
สังคมวัยรุ่ นที่ครั ง้ หนึ่งเขาเคยหลงไหล ท้ ายสุดเขาได้ เรี ยนรู้ ว่าคุณค่าและความงามที่ แท้ จริ งของมนุษย์ นัน้ อยู่
ภายในจิตใจไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม เนื ้อหาของนวนิยายเรื่ อง บี สลี ย์ ในส่วนนี ้เมื่อพิจารณาเทียบเคียง
กับดัชนีอนุภาคของนิทานพื ้นบ้ านของอาร์ นและธอมป์สัน ผู้วิจยั พบว่าเรื่ องราวในช่วงนี ้ คือ การนําเอาอนุภาคของ
นิทานพื ้นบ้ านอื่นๆ มาร้ อยเรี ยงผสานกัน ดังตารางต่อไปนี ้
อนุภาคของตํานานและนิทานพื ้นบ้ าน
เหตุการณ์ในนวนิยายเรื่ อง บี สลี ย์
C770. Tabu: overweening pride.
รู ป ร่ างหน้ าตา และชื่ อเสี ย งเงิ น ทอง ทํ า ให้ ไ คล์ คิ ด ว่ า ตนเองนัน้ อยู่
เหนือกว่าทุกคนในโรงเรี ยน จนสามารถทําทุกอย่างได้ โดยไม่ต้องเกรง
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กลัวความผิด
C46. Tabu: Offending fairy (witch). ไคล์ทําทีชวนเคนดรา ฮิลเฟอร์ ตี (Kendra Hilferty) เด็กนักเรี ยนหญิง
รู ป ร่ า งอัป ลัก ษณ์ ไ ปงานเต้ น รํ า และสลัด เธอทิ ง้ เพื่ อ ให้ เ ธอเสี ย หน้ า
ท่ามกลางฝูงชน โดยไม่ร้ ู วา่ เธอคือแม่มด
G263.1. Witch transforms persons การกระทํ าของไคล์ ต่อเคนดราส่ง ผลให้ เขาสูญเสี ยรู ปร่ างหน้ าตาที่
to animals (D100. Transformation
ภาคภูมิใจ แม่มดสาปเขาให้ กลายเป็ นอสูร ในเวลาสองปี หากมีหญิงใด
man to animal.)
ที่สามารถมองข้ ามเปลือกนอกอันแสนอัปลักษณ์ และมองเห็นความดี
ในตัวเขาจนมอบความรักและจุมพิตเขาในสภาพอสูรได้ เขาจึงจะหลุด
พ้ นจากคําสาป
P34. Prince imprisoned as hostage พ่อสัง่ ให้ ไคล์ ย้ายออกจากอพาร์ ทเมนท์ ไปอยู่ในแถบชานเมืองพร้ อม
for safety from king.
คนรั บ ใช้ และชายตาบอดที่ พ่ อ เขาจ้ างมาด้ วยเงิ น มหาศาลเพื่ อ ทํ า
หน้ าที่สอนหนังสือ จุดประสงค์ที่แท้ จริ งที่ไคล์จําต้ องย้ ายออกมาก็เพื่อ
ปกปิ ดความลับที่เขากลายเป็ นคนอัปลักษณ์ และปกป้องชื่อเสียงของ
พ่อเขาไปด้ วยในเวลาเดียวกัน
F655. Extraordinary perception of วิล ฟราทอลลี (Will Fratalli) ชายตาบอดที่ถูกจ้ างมาเป็ นครู ให้ กบั ไคล์
blind men.
เป็ นมนุษย์ธรรมดาคนแรกที่ สามารถรับรู้ ความดีในตัวของไคล์ที่อยู่ใน
ร่ างอสูร
G202. Beneficent witches.
ช่วงที่ไคล์ต้องคําสาป คือ ช่วงเวลาที่เขาได้ รับบทเรี ยนที่สําคัญที่สดุ ใน
(F311.1. Fairy godmother.
ชี วิ ต โดยที่ เขาเองก็ ไ ม่ร้ ู ตัว เมื่ อ รู ป ลัก ษณ์ ที่ ห ล่อ เหลาอัน เป็ นความ
Attendant good fairy.)
ภาคภูมิหนึ่งเดียวแทนที่ ด้วยความอัปลักษณ์ ไคล์ตระหนักว่าเขาเอง
ไม่ได้ แตกต่างหรื ออยู่เหนือคนอื่นๆ ในสังคม เขาเปิ ดใจรับมิตรภาพของ
วิล และเล็งเห็นความเสียสละของแม็กดา (Magda) แม่บ้านที่ทํางาน
ให้ กับเขา จนเกิดความห่วงใยต่อผู้คนเหล่านี ้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าคําสาป
ของแม่มดนันนํ
้ ามาซึง่ ผลดีต่อตัวไคล์เองมากกว่าโทษ อีกทังแม่
้ มดเอง
ยังเป็ นผู้เนรมิตให้ ตาของวิลมองเห็นอีกครัง้ หนึ่งตามคําขอของไคล์เมื่อ
เขาสามารถลบล้ างคําสาปได้ ดังนันการนํ
้
าเสนอบทบาทของแม่มดใน
ลักษณะนี ้จึงมีความคล้ ายคลึงกับภาพลักษณ์ ของนางฟ้าแม่ทูนหัวไป
ด้ วยในเวลาเดียวกัน
อนุภาคต่างๆ ที่นํามาเรี ยบเรี ยงเป็ นเรื่ องราวนัน้ ล้ วนส่งผลต่อการนํ าเสนอพัฒนาการของตัวละครอสูรเพื่อรั บ
บทเรี ยนจากความผิดพลาดของตนเอง โดยเฉพาะในหมวดของแม่มดและคําสาปที่ถึงแม้ จะนําความอาภัพมาสู่
ชีวิตของตัวละครเอก แต่ในเวลาเดียวกัน เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทําให้ ตวั ละครเอกตระหนักถึงคุณค่าและความงามที่
แท้ จริ งในตัวมนุษย์ซงึ่ เขาไม่เคยรับรู้ หรื อสัมผัสมาก่อน และสามารถแสดงให้ ตวั ละครอื่นๆ รอบข้ างเห็นคุณค่าและ
ความงามภายในตัวของเขา
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สรุ ป
วรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง บี สลี ย์ ของอเล็กซ์ ฟลินน์นําเทพนิยาย “โฉมงามกับเจ้ าชายอสูร” มาเล่าใหม่ใน
บริ บทของสังคมปั จจุบนั โดยใช้ ฉากเป็ นเมืองนิวยอร์ ก ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านเนื ้อหาที่นํามาประกอบ
เป็ นแบบเรื่ อง คือ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องราวต่างๆ ให้ เข้ ากับยุคสมัย เพื่อสะท้ อนให้ เห็นสภาพความเป็ นจริ งและ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นของสังคมทุนนิยม ขณะเดียวกัน ผู้เขียนยังนําอนุภาคจากตํานานและนิทานพื ้นบ้ านเรื่ องอื่นๆ มา
ร้ อยเรี ยงเป็ นเรื่ องราวใหม่ที่ไม่ปรากฏในเทพนิยายต้ นฉบับมาก่อน เพื่อนําเสนอความฉาบฉวยในสังคมวัยรุ่ นและ
สนับสนุนแนวคิดหลักของเทพนิยายที่วา่ ด้ วยการไม่ตดั สินคุณค่าและความงามของมนุษย์แต่เพียงเปลือกนอก
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