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นวตักรรม (Innovation) เป็นสิ่งท่ีอยู่ในสงัคมมาหลายยุคหลายสมยัในฐานะสิ่งท่ีช่วยพฒันาให้สงัคมพฒันาย่ิงขึน้ 

ยกตวัอย่างเช่น ไอโฟน (iPhone) ท่ีพลิกโฉมโลกของการติดต่อส่ือสาร การดําเนินธุรกิจและวงการอ่ืน ๆ อีกมากมาย และการ

สร้างนวตักรรมแทบจะเป็นอตุสาหกรรมเดียวท่ีไม่ได้หงดุชะงกัในการพฒันาช่วงท่ีทัว่โลกต้องประสบกบัปัญหาโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนัมีองค์กรมากมายท่ีได้รังสรรค์นวตักรรมท่ีช่วยให้สงัคมขบัเคล่ือนไปข้างหน้า  ซึ่งใน

องค์กรจะต้องมีบุคลากรหลายฝ่าย นกันวตักรรม หรือเรียกอีกอย่างว่า “นวตักร” (Innovator) ในฐานะเป็นผู้อยู่เบือ้งหลงัของ

สิง่ประดิษฐ์และนวตักรรมตา่ง ๆ จงึเป็นอีกหนึง่สถานะท่ีสงัคมให้ความสนใจเพราะด้วยผลงานท่ีมองเหน็และจบัต้องได้ 

มีบคุคลมากมายในแวดวงนวตักรรมท่ีเป็นท่ีรู้จกัตัง้แต่อดีตมาจนถึงปัจจบุนั อาทิ ทอมสั เอดิสนั (Thomas Edison), 

เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford), สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs), เจฟฟ์ เบซอส (Jeff Bezos) หรือบคุคลท่ีกําลงัโด่งดงัอยู่ในขณะนีอ้ย่าง 

อีลอน มสัก์ (Elon Musk) ท่ีสร้างผลกระทบตอ่โลกในทางบวกจากสิง่ประดิษฐ์ขององค์กรท่ีบคุคลตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้สงักดัอยู ่

ในขณะท่ีสงัคมเช่ือว่าบุคคลเหล่านีทํ้าประโยชน์ ก็มีมายาคติมากมายท่ีแฝงเร้นอยู่ในสงัคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และในข่าว เช่น นวตักรรมเป็นปัจเจกบคุคลท่ีมีความสามารถมากกว่าคนธรรมดา นวตักรเป็นมหา

เศรษฐีท่ีร่ํารวยอนัดบัต้น ๆ ของโลก  นวตักรรมเป็นสิง่ท่ียากเกินความสามารถของคนธรรมดา 

นอกจากนีมี้งานวิชาการจํานวนมากท่ีระบุการเหมารวมโดยสงัคมและส่ือ (Stereotype) เก่ียวกับผู้ มีความรู้ด้าน

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความรู้เฉพาะทาง เช่น การสะท้อนความกลวัเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และกลวัธรรมชาติเอาคืน

มนษุย์ (Johnson, 2012) การสร้างบทบาทของนกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรคอมพิวเตอร์ว่าเป็นคนสติไม่ดี (Nagy, Wylie, 

Eschrich, & Finn, 2020) และความเช่ือท่ีว่าผู้ มีความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมมกัเป็นผู้ชาย ผิวขาว (Tintori, 

2017) 

การผลิตซํา้เก่ียวกบัความเช่ือก่อให้เกิดการเหมารวม เช่น ในภาพยนตร์มกัทําให้ผู้ชมเช่ือว่าผู้ชายสมองไวกว่าผู้หญิง 

(Gálvez, Tiffenberg, & Altszyler, 2019) เดก็เลก็ท่ีรับรู้ภาพลกัษณ์ของนกัวิทยาศาสตร์จากส่ือ มกัวาดรูปนกัวิทยาศาสตร์เป็น

ผู้ชาย (Tan, Jocz, & Zhai, 2017) และ การมีนวตักรเพศชายจํานวนมากในส่ือทําให้ผู้หญิงไม่สนใจสมคัรเรียนในด้านนี ้จึงมี

นกัวิชาการด้านนวตักรรมหญิงจํานวน 6 คน จดัโครงการประชาสมัพนัธ์ระยะยาว และจดังานประชมุวิชาการ เพ่ือเชิญชวนให้

นกัเรียนมธัยมทัง้สองเพศสนใจเรียนต่อด้านเทคโนโลยีอยา่งเท่าเทียมกนั (Siek, Connelly, Stephano, Menzel, Bauer, & 

Plale, 2006) 

คนธรรมดา และผู้ขบัเคล่ือนสงัคม ตลอดจนนกัวิชาการ ได้ทุ่มเทเวลาและแรงกายดําเนินโครงการ เผยแพร่บทความ 

สร้างส่ือ และจดักิจกรรมจํานวนมาก เพ่ือแก้ไขความเช่ือท่ีสงัคมมีต่อนวตักร ในขณะท่ีผู้สร้างภาพยนตร์มีความสามารถท่ีจะ

เปล่ียนบทเพียงเลก็น้อย โดยแทบไม่ได้กระทบรายจ่ายในการถ่ายทํา ซึง่การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีเช่นนีจ้ะมีผลต่อสงัคมในวง

กว้างกวา่ท่ีบคุคลธรรมดาคนหนึง่ ๆ จะทําได้ 

Kirby (2017) พบว่าบทบาทของผู้ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพยนตร์ มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ี

ดีขึน้ เพราะสมยัโบราณ พวกเขามกัจะเป็นตวัร้าย และในยคุหลงั ผู้ มีความรู้ดงักล่าวกลายเป็นตวัละครฝ่ายดีมากขึน้ ส่วนใน

ภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ือง Spider-Man: Into the Spider-Verse นัน้ Ridaryanthi and Jinguli (2021) พบว่าตวัละครทัง้เพศ

หญิงและชายมีความเป็นหญิง (Feminine Traits) และความเป็นชาย (Masculine Traits) สลบัไปมาอย่างเท่าเทียมกนั ทําให้

การ์ตนูดงักลา่ว ไมส่ร้างการเหมารวมในทางลบแก่ผู้ชม นอกจากด้านเพศแล้ว Basyaratu (2019) ยงัช่ืนชมภาพยนตร์ Spider-

Man ท่ีนําแสดงโดย Tom Holland ว่าเป็นการกําจดัการเหมารวมเก่ียวกบัวยัรุ่นเจน Z (Generation Z Stereotypes) ซึง่ปกติ

จะถูกมองว่า ขีเ้กียจ สนใจแต่ตนเอง สมาธิสัน้ เบ่ือง่าย ไม่อดทน แต่ในภาพยนตร์ ตัวละครหลกัมีความตัง้ใจและเห็นแก่

สว่นรวม ซึง่เป็นทัง้ตวัอยา่งท่ีดีให้กบัวยัรุ่นในโลกความจริงและยงัทําให้ผู้ใหญ่มองเหน็ข้อดีของวยัรุ่นด้วย (Basyaratu, 2019) 

บทความนีว้ิเคราะห์บทบาทและมายาคติความเป็นนวัตกรของตวัร้ายในภาพยนตร์ Spider-Man: Homecoming 

(2017) และ Spider-Man: Far from Home (2019) โดยอภิปรายเป็นรายประเด็น โดยเทียบบทบาทตวัละครว่าเหมือนหรือ

แตกตา่งจากมายาคติอยา่งไร 

1. ความคดิสร้างสรรค์เหนือมนุษย์ 

ผู้ เขียนช่ือท่ี 1 พบวา่ ตวัร้ายในทัง้ 2 เร่ืองมีความคิดสร้างสรรค์เหนือมนษุย์ โดย Adrian Toomes (Vulture) ซึง่เป็นตวั

ร้ายในเร่ือง Spider-Man: Homecoming แสดงกระบวนการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเกินความสามารถคนปกติจะทําได้ ส่วน 

Quentin Beck (Mysterio) ตวัร้ายในเร่ือง Spider-Man: Far from Home ไม่ได้แสดงถึงกระบวนการสร้างนวตักรรม แต่แสดง

การนํานวตักรรมมาใช้ตลอดทัง้เร่ือง และเน่ืองจากเป็นตวัร้าย ทัง้สองจึงมีลกัษณะการถกูเหมารวมในส่ือเหมือนภาพยนตร์เก่า 

ๆ คือ การใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในทางท่ีไมดี่ 
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การผลิตซํา้เก่ียวกบัความเช่ือก่อให้เกิดการเหมารวม เช่น ในภาพยนตร์มกัทําให้ผู้ชมเช่ือว่าผู้ชายสมองไวกว่าผู้หญิง 

(Gálvez, Tiffenberg, & Altszyler, 2019) เดก็เลก็ท่ีรับรู้ภาพลกัษณ์ของนกัวิทยาศาสตร์จากส่ือ มกัวาดรูปนกัวิทยาศาสตร์เป็น

ผู้ชาย (Tan, Jocz, & Zhai, 2017) และ การมีนวตักรเพศชายจํานวนมากในส่ือทําให้ผู้หญิงไม่สนใจสมคัรเรียนในด้านนี ้จึงมี

นกัวิชาการด้านนวตักรรมหญิงจํานวน 6 คน จดัโครงการประชาสมัพนัธ์ระยะยาว และจดังานประชมุวิชาการ เพ่ือเชิญชวนให้

นกัเรียนมธัยมทัง้สองเพศสนใจเรียนต่อด้านเทคโนโลยีอยา่งเท่าเทียมกนั (Siek, Connelly, Stephano, Menzel, Bauer, & 

Plale, 2006) 

คนธรรมดา และผู้ขบัเคล่ือนสงัคม ตลอดจนนกัวิชาการ ได้ทุ่มเทเวลาและแรงกายดําเนินโครงการ เผยแพร่บทความ 

สร้างส่ือ และจดักิจกรรมจํานวนมาก เพ่ือแก้ไขความเช่ือท่ีสงัคมมีต่อนวตักร ในขณะท่ีผู้สร้างภาพยนตร์มีความสามารถท่ีจะ

เปล่ียนบทเพียงเลก็น้อย โดยแทบไม่ได้กระทบรายจ่ายในการถ่ายทํา ซึง่การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีเช่นนีจ้ะมีผลต่อสงัคมในวง

กว้างกวา่ท่ีบคุคลธรรมดาคนหนึง่ ๆ จะทําได้ 

Kirby (2017) พบว่าบทบาทของผู้ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพยนตร์ มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ี

ดีขึน้ เพราะสมยัโบราณ พวกเขามกัจะเป็นตวัร้าย และในยคุหลงั ผู้ มีความรู้ดงักล่าวกลายเป็นตวัละครฝ่ายดีมากขึน้ ส่วนใน

ภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ือง Spider-Man: Into the Spider-Verse นัน้ Ridaryanthi and Jinguli (2021) พบว่าตวัละครทัง้เพศ

หญิงและชายมีความเป็นหญิง (Feminine Traits) และความเป็นชาย (Masculine Traits) สลบัไปมาอย่างเท่าเทียมกนั ทําให้

การ์ตนูดงักลา่ว ไมส่ร้างการเหมารวมในทางลบแก่ผู้ชม นอกจากด้านเพศแล้ว Basyaratu (2019) ยงัช่ืนชมภาพยนตร์ Spider-

Man ท่ีนําแสดงโดย Tom Holland ว่าเป็นการกําจดัการเหมารวมเก่ียวกบัวยัรุ่นเจน Z (Generation Z Stereotypes) ซึง่ปกติ

จะถูกมองว่า ขีเ้กียจ สนใจแต่ตนเอง สมาธิสัน้ เบ่ือง่าย ไม่อดทน แต่ในภาพยนตร์ ตัวละครหลกัมีความตัง้ใจและเห็นแก่

สว่นรวม ซึง่เป็นทัง้ตวัอยา่งท่ีดีให้กบัวยัรุ่นในโลกความจริงและยงัทําให้ผู้ใหญ่มองเหน็ข้อดีของวยัรุ่นด้วย (Basyaratu, 2019) 

บทความนีว้ิเคราะห์บทบาทและมายาคติความเป็นนวัตกรของตวัร้ายในภาพยนตร์ Spider-Man: Homecoming 

(2017) และ Spider-Man: Far from Home (2019) โดยอภิปรายเป็นรายประเด็น โดยเทียบบทบาทตวัละครว่าเหมือนหรือ

แตกตา่งจากมายาคติอยา่งไร 

1. ความคดิสร้างสรรค์เหนือมนุษย์ 

ผู้ เขียนช่ือท่ี 1 พบวา่ ตวัร้ายในทัง้ 2 เร่ืองมีความคิดสร้างสรรค์เหนือมนษุย์ โดย Adrian Toomes (Vulture) ซึง่เป็นตวั

ร้ายในเร่ือง Spider-Man: Homecoming แสดงกระบวนการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเกินความสามารถคนปกติจะทําได้ ส่วน 

Quentin Beck (Mysterio) ตวัร้ายในเร่ือง Spider-Man: Far from Home ไม่ได้แสดงถึงกระบวนการสร้างนวตักรรม แต่แสดง

การนํานวตักรรมมาใช้ตลอดทัง้เร่ือง และเน่ืองจากเป็นตวัร้าย ทัง้สองจึงมีลกัษณะการถกูเหมารวมในส่ือเหมือนภาพยนตร์เก่า 

ๆ คือ การใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในทางท่ีไมดี่ 
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2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

นวัตกรตัวร้ายทัง้สองตัว เป็นเพศชาย ชาวตะวันตกผิวขาว ตรงกับการเหมารวมในส่ือบันเทิงทั่วไป ทีมงานด้าน

นวตักรรมของ Adrian Toomes เป็นเพศชายทัง้หมด ส่วนทีมงานของ Quentin Beck แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีบทบาททาง

เทคโนโลยี แตก็่ยงัน้อยกวา่ผู้ชาย 

3. มายาคตเิร่ืองการระบุตัวนักประดษิฐ์เพียงคนเดียว 

ผู้ เขียนช่ือท่ี 1 พบว่า ในองค์กรของ Adrian Toomes มีหน้าท่ีประดิษฐ์คิดค้นอปุกรณ์รวมถึงอาวธุต่าง ๆ มีพนกังาน

เพียงไม่ก่ีคนท่ีในภาพยนตร์นําเสนอให้เห็นวา่พวกเขามีสว่นช่วยปฏิบติัการประดิษฐ์อปุกรณ์ หากพิจารณาถึงความเป็นองค์กร

ในโลกความจริงแล้วเป็นได้น้อยมากท่ีจะมีทีมงานจํานวนน้อยเช่นนัน้ แต่ในทางกลบักนั ผู้ เขียนช่ือท่ี 2 พบว่า Quentin Beck มี

ทีมงานจํานวนมากช่วยกนัสร้างภาพเสมือนจริงด้วยการบงัคบัโดรน (Drone หรือ อากาศยานไร้คนขบั) โดยมีฉากท่ีแสดงภาพ

ทีมงานทัง้หมด หลงัจากท่ี Peter Parker มอบแว่น (แว่น E.D.I.T.H. ท่ีใช้ในการเข้าถึง Stark Industries Network ทัว่โลกและ

ดาวเทียม) ให้แก่ Quentin Beck ซึง่หลงัจาก Peter Parker เดินออกจากร้าน Quentin Beck ก็กลา่วกบัทีมงานวา่ 

“... Like the holographic system I designed. A revolutionary breakthrough with limitless 
applications that Tony turned into a self-therapy machine and renamed Binarily Augmented 
Retro-Framing, or BARF. ... I told him it was a mistake, that my technology could change the 
world. And then he fired me. ... (toast/ด่ืมฉลองให้แก่) to William. William! ... Powerful illusions, real 
damage, worked like a charm. ... Thank you, brother. To Guterman. Guterman! The story you 
created of a soldier from another Earth named Quentin fighting space monsters in Europe is 
totally ridiculous and apparently the kind of thing people will believe right now. I mean, 
everybody bought it. To Victoria. To Victoria! Staging electromagnetic pulses at each attack site 
so Fury's own satellites would confirm our lies. Inspired idea. To Janice. Janice! After Tony 
died, she was the one who discovered that E.D.I.T.H. was being handed over not to us, not to the 
Defense Department, but to a child. Thank you. To Janice! And to the rest of you, Tony Stark is 
gone. ... With our technology and with EDITH, Mysterio will be the greatest hero on Earth!
Yeah! Then everyone will listen! Not to a boozy man-child. No! Not to a hormonal teenager. No!
To me and to my very wealthy crew. To us. To us.”

ผู้ เขียนช่ือท่ี 2 ตีความวา่ Quentin Beck มีทีมงานจํานวนมากเทียบเท่ากบับริษัทผลิตนวตักรรมในโลกความจริง และ

เขายงัให้ความสําคญักบัทีมงานมากกวา่ Adrian Toomes โดยใช้คําว่า "เรา (we, our, us)"  และกลา่วช่ืนชมพนกังาน 4 คนคือ 

William, Guterman, Victoria และ Janice เป็นผู้ชาย 2 คนและผู้หญิง 2 คน โดยผู้ เขียนบทเลือกท่ีจะพดูช่ือผู้ชายก่อนผู้หญิง

ทัง้สองคน แทนท่ีจะพดูสลบักนั แสดงให้เหน็วา่ ยงัให้ความสําคญักบัผู้ชายในฐานะพนกังานบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีอยู ่

นอกจากนี ้จากบทพดูดงักลา่ว ท่ีว่า Quentin Beck ระบวุ่า เขาสร้างนวตักรรมนีข้ึน้ แต่ Tony Stark ไลเ่ขาออกและ

นํานวตักรรมนัน้ไปใช้ในการบําบดัสว่นตวัแทน อาจสามารถตีความได้ว่า Quentin Beck พยายามชีใ้ห้เห็นว่า Tony Stark และ 

บริษัท Stark Industries ขโมยผลงานของเขาไป ซึง่แตกต่างจาก Adrian Toomes ท่ีผู้ เขียนช่ือท่ี 1 กลา่วถึงประเด็นท่ีว่า เขา

เป็นนวตักรท่ีต้องการต่อยอดธุรกิจโดยขโมยเคร่ืองบิน D.O.D.C. ท่ีใช้ขนสง่อาวธุจาก Avengers Tower ไปยงัสํานกังานใหญ่

แห่งใหม่ของทีม และก่อนหน้านัน้ยงัขโมยแหลง่พลงังานท่ีช่ือ Chitauri Energy Core มาใช้ นวตักรผู้ นีเ้น้นเร่ืองการแก้ปัญหา

ในองค์กรเป็นหลกั ซึง่ไมเ่หมือนกบั Quentin Beck ท่ีต้องการให้ตนเองและทีมงานเป็นผู้ ย่ิงใหญ่ร่ํารวย 

นอกจากนี ้ผู้ เขียนช่ือท่ี 1 ได้เสริมเร่ืองการดําเนินธุรกิจว่า ภาพยนตร์เร่ือง Spider-Man: Homecoming มักให้

ความสําคญัในการนําเสนอเป้าหมายมากกวา่กระบวนการ ภาพยนตร์ไม่ได้เลา่ถึงกระบวนการในการบริหารและแก้ปัญหาของ

องค์กรของ Adrian Toomes อย่างละเอียดเท่าท่ีควร มีเพียงแต่การตดัสินใจว่าจะขายอาวธุให้ใคร ไปปล้นวสัดอุปุกรณ์ท่ีใด

และการออกตามล่าตวั Spider-Man  ซึ่งการให้ความสําคญัท่ีเป้าหมายมากกว่ากระบวนในด้านการประกอบธุรกิจถือว่ามี

ความเส่ียงมาก แต่ภาพยนตร์ก็สามารถสอนผู้ชมได้ว่า แม้จะเป็นธุรกิจค้าอาวธุเถ่ือนท่ีดําเนินงานมาหลายปี หากไม่พิจารณา

อยา่งถ่ีถ้วนอาจเป็นการสง่ตอ่ความเช่ือท่ีผิดได้ 

ดัง่ท่ีบทความนีย้กภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ขึน้มาเป็นกรณีศึกษา แม้ผู้ชมอาจเช่ือว่า มีคณุค่าหลกัคือการสร้างความ

บันเทิง แต่หากวิเคราะห์ในมุมท่ีต่างออกไปก็สามารถต่อยอดเป็นความรู้ท่ีเช่ือมโยงเข้ากับการส่ือสาร มนุษยศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ และศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน  ผู้ชมท่ีมีความรู้เท่าทนั สามารถเรียนรู้จากส่ือและวิจารณ์ส่ือเพ่ือให้เกิดการ

พฒันาด้านคณุคา่ ผู้ชมท่ีรู้ไมเ่ทา่ทนัอาจถกูปลกูฝังด้วยมายาคติและการเหมารวม และนําไปใช้ในโลกความจริงอยา่งผิด ๆ 
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ขอขอบคณุ คณุแม่สวุิชา ยวงทอง ท่ีให้อิสระในการเลือกทางเดินชีวิตของลกูชายคนเดียวคนนี ้พร้อมทัง้คอยเป็นแรง
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2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

นวัตกรตัวร้ายทัง้สองตัว เป็นเพศชาย ชาวตะวันตกผิวขาว ตรงกับการเหมารวมในส่ือบันเทิงทั่วไป ทีมงานด้าน

นวตักรรมของ Adrian Toomes เป็นเพศชายทัง้หมด ส่วนทีมงานของ Quentin Beck แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีบทบาททาง

เทคโนโลยี แตก็่ยงัน้อยกวา่ผู้ชาย 

3. มายาคตเิร่ืองการระบุตัวนักประดษิฐ์เพียงคนเดียว 

ผู้ เขียนช่ือท่ี 1 พบว่า ในองค์กรของ Adrian Toomes มีหน้าท่ีประดิษฐ์คิดค้นอปุกรณ์รวมถึงอาวธุต่าง ๆ มีพนกังาน

เพียงไม่ก่ีคนท่ีในภาพยนตร์นําเสนอให้เห็นวา่พวกเขามีสว่นช่วยปฏิบติัการประดิษฐ์อปุกรณ์ หากพิจารณาถึงความเป็นองค์กร

ในโลกความจริงแล้วเป็นได้น้อยมากท่ีจะมีทีมงานจํานวนน้อยเช่นนัน้ แต่ในทางกลบักนั ผู้ เขียนช่ือท่ี 2 พบว่า Quentin Beck มี

ทีมงานจํานวนมากช่วยกนัสร้างภาพเสมือนจริงด้วยการบงัคบัโดรน (Drone หรือ อากาศยานไร้คนขบั) โดยมีฉากท่ีแสดงภาพ

ทีมงานทัง้หมด หลงัจากท่ี Peter Parker มอบแว่น (แว่น E.D.I.T.H. ท่ีใช้ในการเข้าถึง Stark Industries Network ทัว่โลกและ

ดาวเทียม) ให้แก่ Quentin Beck ซึง่หลงัจาก Peter Parker เดินออกจากร้าน Quentin Beck ก็กลา่วกบัทีมงานวา่ 

“... Like the holographic system I designed. A revolutionary breakthrough with limitless 
applications that Tony turned into a self-therapy machine and renamed Binarily Augmented 
Retro-Framing, or BARF. ... I told him it was a mistake, that my technology could change the 
world. And then he fired me. ... (toast/ด่ืมฉลองให้แก่) to William. William! ... Powerful illusions, real 
damage, worked like a charm. ... Thank you, brother. To Guterman. Guterman! The story you 
created of a soldier from another Earth named Quentin fighting space monsters in Europe is 
totally ridiculous and apparently the kind of thing people will believe right now. I mean, 
everybody bought it. To Victoria. To Victoria! Staging electromagnetic pulses at each attack site 
so Fury's own satellites would confirm our lies. Inspired idea. To Janice. Janice! After Tony 
died, she was the one who discovered that E.D.I.T.H. was being handed over not to us, not to the 
Defense Department, but to a child. Thank you. To Janice! And to the rest of you, Tony Stark is 
gone. ... With our technology and with EDITH, Mysterio will be the greatest hero on Earth!
Yeah! Then everyone will listen! Not to a boozy man-child. No! Not to a hormonal teenager. No!
To me and to my very wealthy crew. To us. To us.”

ผู้ เขียนช่ือท่ี 2 ตีความวา่ Quentin Beck มีทีมงานจํานวนมากเทียบเท่ากบับริษัทผลิตนวตักรรมในโลกความจริง และ

เขายงัให้ความสําคญักบัทีมงานมากกวา่ Adrian Toomes โดยใช้คําว่า "เรา (we, our, us)"  และกลา่วช่ืนชมพนกังาน 4 คนคือ 

William, Guterman, Victoria และ Janice เป็นผู้ชาย 2 คนและผู้หญิง 2 คน โดยผู้ เขียนบทเลือกท่ีจะพดูช่ือผู้ชายก่อนผู้หญิง

ทัง้สองคน แทนท่ีจะพดูสลบักนั แสดงให้เหน็วา่ ยงัให้ความสําคญักบัผู้ชายในฐานะพนกังานบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีอยู ่

นอกจากนี ้จากบทพดูดงักลา่ว ท่ีว่า Quentin Beck ระบวุ่า เขาสร้างนวตักรรมนีข้ึน้ แต่ Tony Stark ไลเ่ขาออกและ

นํานวตักรรมนัน้ไปใช้ในการบําบดัสว่นตวัแทน อาจสามารถตีความได้ว่า Quentin Beck พยายามชีใ้ห้เห็นว่า Tony Stark และ 

บริษัท Stark Industries ขโมยผลงานของเขาไป ซึง่แตกต่างจาก Adrian Toomes ท่ีผู้ เขียนช่ือท่ี 1 กลา่วถึงประเด็นท่ีว่า เขา

เป็นนวตักรท่ีต้องการต่อยอดธุรกิจโดยขโมยเคร่ืองบิน D.O.D.C. ท่ีใช้ขนสง่อาวธุจาก Avengers Tower ไปยงัสํานกังานใหญ่

แห่งใหม่ของทีม และก่อนหน้านัน้ยงัขโมยแหลง่พลงังานท่ีช่ือ Chitauri Energy Core มาใช้ นวตักรผู้ นีเ้น้นเร่ืองการแก้ปัญหา

ในองค์กรเป็นหลกั ซึง่ไมเ่หมือนกบั Quentin Beck ท่ีต้องการให้ตนเองและทีมงานเป็นผู้ ย่ิงใหญ่ร่ํารวย 

นอกจากนี ้ผู้ เขียนช่ือท่ี 1 ได้เสริมเร่ืองการดําเนินธุรกิจว่า ภาพยนตร์เร่ือง Spider-Man: Homecoming มักให้

ความสําคญัในการนําเสนอเป้าหมายมากกวา่กระบวนการ ภาพยนตร์ไม่ได้เลา่ถึงกระบวนการในการบริหารและแก้ปัญหาของ

องค์กรของ Adrian Toomes อย่างละเอียดเท่าท่ีควร มีเพียงแต่การตดัสินใจว่าจะขายอาวธุให้ใคร ไปปล้นวสัดอุปุกรณ์ท่ีใด

และการออกตามล่าตวั Spider-Man  ซึ่งการให้ความสําคญัท่ีเป้าหมายมากกว่ากระบวนในด้านการประกอบธุรกิจถือว่ามี

ความเส่ียงมาก แต่ภาพยนตร์ก็สามารถสอนผู้ชมได้วา่ แม้จะเป็นธุรกิจค้าอาวธุเถ่ือนท่ีดําเนินงานมาหลายปี หากไม่พิจารณา

อยา่งถ่ีถ้วนอาจเป็นการสง่ตอ่ความเช่ือท่ีผิดได้ 

ดัง่ท่ีบทความนีย้กภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ขึน้มาเป็นกรณีศึกษา แม้ผู้ชมอาจเช่ือว่า มีคณุค่าหลกัคือการสร้างความ

บันเทิง แต่หากวิเคราะห์ในมุมท่ีต่างออกไปก็สามารถต่อยอดเป็นความรู้ท่ีเช่ือมโยงเข้ากับการส่ือสาร มนุษยศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ และศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน  ผู้ชมท่ีมีความรู้เท่าทนั สามารถเรียนรู้จากส่ือและวิจารณ์ส่ือเพ่ือให้เกิดการ

พฒันาด้านคณุคา่ ผู้ชมท่ีรู้ไมเ่ทา่ทนัอาจถกูปลกูฝังด้วยมายาคติและการเหมารวม และนําไปใช้ในโลกความจริงอยา่งผิด ๆ 
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