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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่นประเภทแอคชัน่ท่ีมีตวัละครฮีโร่เป็นผูห้ญิง มุ่งเนน้การ
ถ่ายทอดและสร้างอุดมการณ์บทบาททางเพศผ่านตวัละครหลกัหญิง เร่ือง Coppelion โดยใชก้รอบแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์
และบทบาททางเพศในการวิเคราะห์การเล่าเร่ือง องคป์ระกอบต่าง ๆ  ของตวับท เพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงการน าเสนอบทบาท
ของผูห้ญิงในสถานะของการเป็นตวัละครฮีโร่ในหนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่นประเภทแอคชัน่ จากการศึกษาน้ีพบวา่ การ์ตูนเร่ือง 
Coppelion มีการน าเสนอภาพของผูห้ญิงใหดู้แขง็แรง กลา้หาญ คอยช่วยเหลือผูอ่ื้น ซ่ึงหากมองเพียงผิวเผินแลว้ผูห้ญิงเสมือน
ไดรั้บการยกสถานะมากข้ึนตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่หากวิเคราะห์ลึกลงไปจะพบวา่ตวัละครหญิงในเร่ืองน้ียงัคงตก
อยู่ภายใตร้ะบบปิตาธิปไตย ท่ีมีผูช้ายคอยควบคุมผ่านภาพตวัแทนของความเป็นวิทยาศาสตร์และกองทพัทหาร พร้อม
สอดแทรกขนบความเป็นผูห้ญิงดีตามท่ีสงัคมคาดหวงัดว้ยการสร้างคู่เทียบระหวา่งฮีโร่หญิงและผูร้้ายหญิง 

 

ABSTRACT 
The objective of this research is to study the transmission and construction of gender role ideology through 

the main female characters in action Japanese cartoon, Coppelion. By using the concepts of ideology and gender roles, 
the narrative and various elements of the text were analysed to reflect the gender roles of female heroes in action 
Japanese cartoon. The results showed that the female heroes in Coppelion were represented as being strong, brave and 
willing to help others.  Superficially, it might be able to view that women’ s status had been elevated.  However, when 
analysed deeper, it was found that the female characters in this story fall under the patriarchic system where male 
supremacy taking controls through the representation of science and military forces and through the values of good 
women created by a binary opposition between female heroes and female villains. 
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บทน า 
 โดยทัว่ไปในสังคมไทยคนส่วนใหญ่อาจมองวา่หนงัสือการ์ตูนวา่เป็นเร่ืองของจินตนาการ เป็นเร่ืองท่ีเกินจริง 
จึงอาจส่งผลให้มีมุมมองเก่ียวกบัการ์ตูนว่าเป็นส่ือเฉพาะกลุ่มเด็กเพียงเท่านั้น สังเกตไดจ้ากการน าเสนอการ์ตูนทาง
โทรทศัน์จะเลือกน าเสนอการ์ตูนในช่วงวนัและเวลาท่ีเด็กสามารถดูได ้เช่น การ์ตูนส่วนใหญ่จะฉายในวนัเสาร์และวนั
อาทิตยซ่ึ์งเป็นวนัหยดุของเด็ก แต่ในความจริงแลว้การ์ตูนญ่ีปุ่นไดมี้การจดัโครงสร้างท่ีจ าแนกโดยเพศและประเภทของ
การ์ตูนเอาไว ้เช่น การ์ตูนประเภทแอคชัน่ สงคราม การต่อสู ้วรีบุรุษ ส าหรับกลุ่มผูอ่้านเพศชาย การ์ตูนประเภทโรแมน
ติก ความรัก ความสัมพนัธ์ ส าหรับกลุ่มผูอ่้านเพศหญิง และแบ่งกลุ่มผูอ่้านการ์ตูนออกเป็น 5 กลุ่ม คือ เด็ก เด็กวยัรุ่น
หญิง เด็กวยัรุ่นผูช้าย ผูห้ญิง ผูช้าย โดยเน้ือหา ลกัษณะของรูปภาพ ภาษาท่ีใช ้และความรุนแรงของการ์ตูนจะมีความ
หนักเบาไม่เท่ากัน รุนแรง (ธารา, 2551) โครงสร้างการแบ่งประเภทของการ์ตูนญ่ีปุ่นจึงไม่เพียงแต่มีการแบ่งตาม
ประเภทของเน้ือหาของการ์ตูนเท่านั้น แต่ยงัมีการจ าแนกลึกลงไปถึงการแบ่งเพศของตวัผูแ้ต่ง ผูอ่้าน และประเภทของ
หนังสือการ์ตูนดว้ย เช่น การ์ตูนท่ีแต่งข้ึนโดยผูช้าย ประเภทของการ์ตูนจะเน้นไปท่ีแนวแอคชัน่ สงคราม การต่อสู้ 
เกียรติยศ ศกัด์ิศรี วีรบุรุษ โดยมีกลุ่มผูอ่้านท่ีเป็นผูช้ายท่ีอยู่ในช่วงอายุ 12-18 ปี แต่หากมีฉากท่ีมีความรุนแรง หรือมี
เน้ือหาออกไปทางเชิงกามารมณ์ หรือเร้าอารมณ์ทางเพศ ก็จะเนน้ท่ีกลุ่มผูอ่้านท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึน ในขณะท่ีการ์ตูนท่ีแต่ง
ข้ึนโดยผูห้ญิง ประเภทของการ์ตูนจะเนน้ไปท่ีแนวโรแมนติก เมโลดราม่า เกียรติยศ พนัธะครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือน 
เชิดชูวรีบุรุษ โดยมีกลุ่มผูอ่้านท่ีเป็นผูห้ญิงท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ12-18 ปี แต่หากเป็นกลุ่มผูอ่้านผูห้ญิงท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึน จะเนน้
ย  ้าความสมัพนัธ์ โดยเฉพาะในดา้นกามารมณ์ และความโรแมนติก (ธารา, 2551) จึงเห็นไดว้า่การ์ตูนท่ีผูห้ญิงแต่งหรือ
การ์ตูนท่ีมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูห้ญิงจะถูกเช่ือมโยงเฉพาะเร่ืองของความรัก และความสมัพนัธ์  
 ต่อมาไดมี้ขา้มเส้นแบ่งระหวา่งพ้ืนท่ีของผูแ้ต่งเกิดข้ึน เช่น เร่ือง xxxHOLiC ผูแ้ต่งใชน้ามปากกาช่ือ CLAMP 
โดย CLAMP คือ กลุ่มนกัวาดการ์ตูนท่ีเป็นผูห้ญิงทั้งหมด 4 คน ซ่ึงการ์ตูนทั้งสองเร่ืองน้ี แต่งโดยผูห้ญิงแต่การ์ตูนถูกจดั
อยูใ่นประเภทการ์ตูนส าหรับผูช้าย จึงเป็นการเผยให้เห็นวา่ผูห้ญิงสามารถขา้มเส้นแบ่งของการจดัหลกัเกณฑป์ระเภท
การ์ตูน โดยไม่ไดย้ึดติดอยู่กบักรอบโครงสร้างการแบ่งประเภทแบบเดิมท่ีถูกจดัวางไว ้อย่างไรก็ตามแมก้าร์ตูนเร่ือง 
xxxHOLic จะถูกแต่งข้ึนโดยผูห้ญิง แต่เน้ือเร่ืองท่ีถูกถ่ายทอดออกมา ยงัคงเป็นการน าเสนอการต่อสู้ เกียรติยศ ศกัด์ิศรี 
วีรบุรุษ ของตวัละครชาย ซ่ึงถือเป็นการผลิตซ ้ าอุดมการณ์ความเป็นชายและเชิดชูความเป็นชายผ่านงานเขียนของตวั
ผูห้ญิงเอง และหากการ์ตูนท่ีน าเสนอการต่อสู้ สงคราม เกียรติยศ ศกัด์ิศรี ของตวัละครหญิงจะมีการถ่ายทอดหรือสร้าง
อุดมการณ์ผา่นตวัละครหญิงออกมาเป็นอยา่งไร  
 เน่ืองจากท่ีผ่านมาการ์ตูนฮีโร่หญิงท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีรู้จกั ไดแ้ก่ การ์ตูนเร่ือง เซเลอร์มูน (Sailor 
Moon) โดยผูแ้ต่ง นาโอโกะ ทาเคอุจิ การ์ตูนท่ีมีตวัละครหลกัเป็นผูห้ญิงและมีบทบาทคอยช่วยเหลือ พิทักษ์ความ
ยติุธรรม แต่การ์ตูนเร่ืองเซเลอร์มูนถูกจดัเป็นการ์ตูนประเภทโรแมนติก ดงันั้น การ์ตูนเร่ืองเซเลอร์มูนยงัคงเป็นฮีโร่หญิง
ท่ีเนน้น าเสนอในเร่ืองความความรัก ความสัมพนัธ์ มากกวา่เชิดชูความสมารถของผูห้ญิง จากสืบคน้การ์ตูนญ่ีปุ่น ฉบบั
แปลภาษาไทย ประเภทแอคชัน่ ท่ีมีตวัละครหลกัเป็นผูห้ญิงทั้งหมด มีจ านวนนอ้ยมาก การ์ตูนประเภทแอคชัน่ส่วนใหญ่
ตวัละครหลกัจะผูช้ายอยูเ่สมอ ส่วนการ์ตูนท่ีมีตวัละครหลกัเป็นผูห้ญิงนั้น จะอยูใ่นพ้ืนท่ีของการ์ตูนประเภทโรแมนติก
เป็นส่วนใหญ่ การ์ตูนประเภทแอคชั่นท่ีมีทั้ งตัวละครหลักทั้ งชายและหญิงส่วนใหญ่ตวัละครหญิงจะถูกลดทอน
สถานภาพให้กลายเป็นเพียงผูช่้วยเหลือและคอยส่งเสริมตวัละครชายเพียงเท่านั้น จึงท าให้เห็นว่าพ้ืนท่ีของผูห้ญิงใน
หนังสือการ์ตูนประเภทแอคชัน่นั้นมีจ านวนน้อยมาก ผูศึ้กษาสืบคน้หนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นฉบบัแปลภาษาไทย ท่ีมีตวั
ละครหลกัเป็นผูห้ญิงในประเภทแอคชัน่ ซ่ึงไดแ้ก่ หนงัสือการ์ตูน เร่ือง Coppelion โดยหนงัสือการ์ตูนเร่ืองน้ีถูกจดัอยู่
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ในประเภทแอคชัน่ (การจดัแบ่งประเภทของหนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่นท่ีน ามาแปลเป็นภาษาไทยนั้น ไดถู้กแบ่งประเภทโดย
ส านกัพิมพข์องทางประเทศญ่ีปุ่น ผูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ) และมีตวัละครหลกั 3 ตวั เป็นผูห้ญิงทั้งหมด  
 การ์ตูนเร่ือง Coppelion เป็นผลงานของ โทโมโนริ อิโนะอุเอะ (Tomonori Inoue) ตีพิมพเ์ป็นภาษาญ่ีปุ่นคร้ัง
แรกในปี 2551 โดยบริษทั โคดนัฉะ และตีพิมพเ์ป็นฉบบัภาษาไทยคร้ังแรกในปี 2553 โดย วบูิลยกิ์จ พบัลิชช่ิง กรุ๊ป โดย
มีช่ือเร่ืองในฉบบัภาษาไทยวา่ Coppelion สามนางฟ้าผา่โลกนิวเคลียร์ เป็นการ์ตูนประเภทแอค็ชัน่  มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผูช้ายอาย ุ18 ปีข้ึนไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์อุดมการณ์บทบาททางเพศท่ีผลิตและผลิตซ ้ าผา่นตวัละครฮีโร่หญิงใน
หนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่นประเภทแอคชัน่ เร่ือง Coppelion  
 
วธีิการวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ในหนังสือการ์ตูนประเภทแอคชั่นญ่ีปุ่นเร่ือง 
Coppelion ฉบบัภาษาไทย ทั้งหมด 18 เล่ม และท าการคดัเลือกขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์บทบาททางเพศท่ีชดัเจน 
เพื่อท าการวเิคราะห์ โดยใชแ้นวคิดอุดมการณ์และบทบาททางเพศในการวเิคราะห์การเล่าเร่ือง องคป์ระกอบต่าง ๆ ของตวั
บท โดยมุ่งเนน้ท่ีตวัละครหลกัหญิงทั้ง 3 คน 
 แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิอุดมการณ์  
อุดมการณ์ คือ ระบบความคิดท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือช้ีน าพฤติกรรมของคนในสังคม อุดมการณ์จึงเป็นเหมือน

ชุดขอ้มูลของความเช่ือพ้ืนฐาน ท่ีสร้างกรอบความคิดและก าหนดการกระท าของเรา มีบทบาทในการสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม อุดมการณ์จึงเช่ือมโยงกับอ านาจ การครอบง า การใช้ภาษา การสร้างความชอบธรรม และ
ความเห็นพอ้ง (ฤทธิณัณฑ,์ รุจิระ, 2559) ซ่ึงกรอบวิธีคิดของอุดมการณ์นั้นมีหลากหลาย ดงันั้น หากคนเราอยูใ่ตก้รอบ
อุดมการณ์ท่ีต่างกัน วิธีคิด ความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเราก็จะแตกต่างกันไปด้วย (กาญจนา, สมสุข , 2551) 
อุดมการณ์จึงท าหนา้ท่ีก าหนดรูปร่างของความรู้สึกต่าง ๆ ในชีวิตปะจ าวนั ความคิดการกระท าต่าง ๆ ของคนในสงัคม
นั้น ๆ เม่ืออุดมการณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นกลางความรู้หรือค าอธิบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโลกทางสังคมจึงมีลกัษณะท่ีขดัแยง้กนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอุดมการณ์หลกัท่ีครอบง าอุดมการณ์อ่ืน ๆ โดยท าหนา้ท่ีในการสร้างมิติทางสังคมผา่นค าจ ากดัความ
ให้กบัทางสังคมว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติหรือเป็นสากล การท่ีอุดมการณ์หลกัสามารถน าเสนอค าอธิบายตลอดจน
ความรู้ต่าง ๆ วา่เป็นเร่ืองธรรมชาติ และเป็นสากลไดน้ั้น เป็นเพราะอุดมการณ์เหล่านั้นถูกผลิตซ ้ าโดยผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีมีอ านาจ (ฉลาดชาย, 2548) ดงัจะเห็นไดจ้ากอุดมการณ์เร่ืองความเป็นชายและความเป็นหญิง การกีดกนัผูห้ญิงออกจาก
ต าแหน่งแห่งท่ีท่ีมีอ านาจและออกจากการผลิตสร้างความรู้ ซ่ึงส่งผลให้อุดมการณ์ความเป็นชายถูกน าเสนอให้อยูใ่น
สถานะความรู้ท่ีเป็นสากล รวมถึงอุดมการณ์ความเป็นชายเหล่าน้ีด ารงอยูไ่ดเ้พราะผูช้ายนั้นไดเ้ขา้ไปอยูใ่นต าแหน่งต่าง 
ๆ ท่ีถือว่าเป็นสามญัส านึกหรือความรู้ท่ีเป็นพ้ืนฐานของการกระท าได้ เช่น อุดมการณ์ทางด้านครอบครัว ท่ีมีการ
น าเสนอภาพของคนในครอบครัวท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยัพ่อหรือผูช้าย ซ่ึงเป็นผูจ้ดัหาทางเศรษฐกิจ เป็นผูห้าเล้ียงครอบครัว 
และภาพของแม่หรือผูห้ญิงท่ีเป็นผูดู้แลภายในครัวเรือน และให้ความหมายวา่ครอบครัวแบบน้ีคือความเป็นธรรมชาติ 
ผ่านค าอธิบายทางชีววิทยาและความเป็นสากล จึงส่งผลให้รูปแบบการด ารงชีวิตของครอบครัวอ่ืน ๆ ท่ีเป็นทางเลือก
หรือแตกต่างออกไปนั้น ถูกน าเสนอในฐานะท่ีเบ่ียงเบนหรือไม่เป็นธรรมชาติ แมใ้นปัจจุบนัผูห้ญิงจะมีบทบาทในระบบ
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เศรษฐกิจมากข้ึน ทางเลือกท่ีแตกต่างออกไปจากขนบเดิม เช่น ผูห้ญิงจะตอ้งดูแลเฉพาะเร่ืองในบา้นเท่านั้นอาจไม่ใช่
เร่ืองท่ีไม่เป็นธรรมชาติอีกต่อไป แต่อยา่งไรก็ตามสังคมยงัมีความคาดหวงัใหผู้ห้ญิงเป็นผูดู้แลภายในบา้นควบคู่ไปดว้ย 
ดงันั้นการแบ่งงานตามเพศ จึงไม่ไดถู้กท าให้หายไป ในขณะเดียวกนัเป็นการเพ่ิมภาระให้กบัผูห้ญิงท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีทั้ง
ภายในบา้นและนอกบา้นควบคู่ไปดว้ยกนั 

อุดมการณ์จึงเป็นระบบความเช่ือท่ีคนคิดวา่เป็นความจริง จนกลายเป็นการสร้างความหมายในทางสังคมจน
เกิดข้ึนเป็นวฒันธรรมและเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของระบบสงัคม แมอุ้ดมการณ์ในสงัคมจะมีอยูม่ากมาย มีลกัษณะพ้ืนฐาน
แหล่งท่ีมาแตกต่างกนั เช่น โรงเรียน ครอบครัว รัฐบาล แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้กลไกต่าง ๆ ก็จะท างานมุ่งสู่อุดมการณ์ชุด
เดียวกนั หรือประสานงานและสอดคลอ้งกนั เพ่ือปลูกฝังแนวความคิดให้ทุกคนในสังคมรับรู้และเขา้ใจไปในทิศทาง
เดียวกนัหรือท่ีเรียกวา่อุดมการณ์หลกัร่วมกนั (กาญจนา, สมสุข, 2551) โดยเฉพาะความแตกต่างทางกายภาพหรือทาง
อวยัวะต่าง ๆ ระหวา่งเด็กผูช้ายกบัเด็กหญิงซ่ึงถูกยกใหเ้ป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส่ิงหน่ึง และวถีิทางของความแตกต่างเหล่าน้ี
ถูกไดรั้บค าอธิบายท่ีน าไปสู่การอบรมบ่มนิสยัของผูช้ายและผูห้ญิง ส่งผลใหส้งัคมมองวา่พฤติกรรมตามเพศท่ีเหมาะสม
และเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมให้คุณค่า ดงันั้นเม่ือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูช้ายและผูห้ญิงกลายเป็นส่ิงท่ีถูกคาดหวงั หาก
ผูช้ายและผูห้ญิงไม่ท าตวัใหส้อดคลอ้งกบับทบาทนั้น จึงถูกวพิากษว์จิารณ์ ถูกควบคุม และถูกต าหนิ (ฉลาดชาย, 2548) 

แนวคดิบทบาทชาย – หญิง 
Connell (2005 อา้งถึงใน จกัรกริช สังขมณี, 2554) กล่าวถึงเร่ืองบทบาทความเป็นชายท่ีถูกยึดโยงอยูก่บัเพศ 

(Sex Roles) ซ่ึงด ารงอยูใ่นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเพศสถานะในแต่ละสังคม โดยส่ิงส าคญัของความเป็นชายและ
ความเป็นหญิงเป็นเร่ืองของการสร้างผา่นการนิยามตามความเขา้ใจ ความคาดหวงัของสงัคม มากกวา่ท่ีจะก าหนดมาแลว้
ตายตวั ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อการจดัระเบียบของสงัคม บทบาทการเป็นชายหรือหญิงจึงเป็นเป้าหมายเพื่อการจดัระเบียบของ
สังคมโดยการน าความคาดหวงัของสังคมเขา้สู่ตวับุคคลในสังคม ผ่านการแสดงออกตามเพศทางชีวภาพของตนเอง 
ความเป็นชายและหญิงจึงไดถู้กเผยแพร่และตอกย  ้าเร่ืองบทบาทท่ียึดโยงกบัเพศอยา่งแพร่หลายในส่ือต่าง ๆ ท่ีช้ีใหเ้ห็น
วา่ผูช้ายควรแสดงออกบทบาทและมีภาพลกัษณ์แบบใดและผูห้ญิงควรมีหนา้ท่ีอะไร ควรแสดงออกแบบไหน อยา่งไรก็
ตามการเปล่ียนแปลงบทบาทท่ียึดโยงอยู่กับเพศนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได ้เม่ือสถาบันทางสังคมท่ีมีอ านาจสร้าง
ความหวงัใหม่ ๆ และถ่ายทอดความหวงัเหล่านั้นใหก้บับุคคลในสงัคม ความคาดหวงัของสงัคมจึงกลายเป็นบรรทดัฐาน
ของสังคมในการแสดงออกบทบาทระหวา่งชายหญิง แนวคิดบทบาทชายและหญิงจึงมีลกัษณะท่ีกวา้งและครอบคลุม
ประเด็นทางสงัคมทัว่ไปไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากแนวคิดน้ีส่งผลต่อการสร้างบรรทดัฐานและความเขา้ใจในเร่ืองของการ
ประกอบอาชีพ การด ารงต าแหน่งทางการเมือง ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชายหญิง และกิจกรรมทางสงัคมอ่ืน ๆ  

ในการศึกษาน้ีใชแ้นวคิดอุดมการณ์และแนวคิดบทบาทเพศในการวิเคราะห์ตวับท ซ่ึงในเร่ือง Coppelion ส่ิง
ส าคญั คือ ตวัละครหลกัท่ีเป็นผูห้ญิงทั้งหมดนั้นจะตอ้งเขา้ไปอยูใ่นพ้ืนท่ีกองทพั ซ่ึงตามความเขา้ใจพ้ืนฐานทัว่ไปนั้น 
กองทพัถือเป็นพ้ืนท่ีของผูช้ายท่ีตอ้งมีภาพของความแขง็แกร่ง อดทน ดงันั้น เม่ือตวัละครหญิงเขา้ไปอยูใ่นพ้ืนท่ีนั้นแลว้ 
ส่งผลในตวัละครผูห้ญิงจะตอ้งสวมบทบาทความเป็นชาย ซ่ึงท าให้เกิดความยอ้นแยง้ของสังคม ท่ีมีการจดัแบ่งบทบาท
ตามเพศท่ีสังคมคาดหวงัไว ้ทั้ งน้ี แมจ้ะมีความขดัแยง้ในภาพท่ีถูกน าเสนอ และเสมือนเกิดเป็นความทา้ทายต่อระบบ
ปิตาธิปไตย แต่กลบัลงตวัผ่านกระบวนการดดัแปลงจากพ้ืนท่ีวิทยาศาสตร์ และการจดัแบ่งบทบาทภายในพ้ืนท่ีการ
ควบคุมของกองทพัทหารเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นธรรมชาติ ส่งผลใหต้วัละครหลกัหญิง
ในเร่ืองน้ีท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเชิดชูระบบชายเป็นใหญ่อยา่งแยบยล 
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เร่ืองย่อการ์ตูนเร่ือง Coppelion  
ในพ้ืนท่ีหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น มีเหตุการณ์ภยัพิบติัจากการท่ีไม่สามารถควบคุมสารกมัมนัตภาพรังสีท่ีใชใ้น

การสร้างโรงงานนิวเคลียร์ได ้ส่งผลให้สารน้ีแผ่ขยายปกคลุมในพ้ืนท่ี ๆ หน่ึง ท าให้พ้ืนท่ีน้ีตอ้งมีการควบคุมและกกั
บริเวณใหเ้ป็นเขตอนัตราย แต่ในพ้ืนท่ีน้ียงัมีผูร้อดชีวติหลงเหลืออยู ่จึงตอ้งมีการลงส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือช่วยเหลือผูร้อดชีวิต
ในเมืองน้ีออกมา 

ซ่ึงการท่ีจะส่งคนเขา้ไปช่วยในพ้ืนท่ีอนัตรายจะตอ้งมีการปกปิดร่างกายด้วยชุดอุปกรณ์เพ่ือป้องกันรังสี 
รวมถึงตอ้งมีถงัออกซิเจนเพ่ือใหส้ามารถใชชี้วิตอยูใ่นพ้ืนท่ีนั้นได ้ทางวิทยาศาสตร์จึงไดมี้การพฒันาโดยการดดัแปลง
พนัธุกรรมข้ึน เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่าน้ีสามารถเข้าไปช่วยผูร้อดชีวิตได้โดยท่ีร่างกายสามารถป้องกันรังสีน้ีได้ 100 
เปอร์เซ็น อีกทั้งการลงไปในพ้ืนท่ีน้ีไม่สามารถรู้ไดว้า่จะเกิดอนัตรายใด ๆ  กบัผูท่ี้เขา้ไปช่วยเหลือในพ้ืนท่ีนั้น กลุ่มผูท่ี้ถูก
สร้างข้ึนน้ีจึงตอ้งมีการเขา้รับการฝึกฝนร่างกาย โดยถูกจัดเขา้สังกัดในหน่วยต่าง ๆ ของกองทหาร เพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งและให้มีความเช่ียวชาญในหน่วยของตนท่ีสังกดัอยู ่ซ่ึงกลุ่มผูท่ี้ถูกดดัแปลงพนัธุกรรม จะถูกเรียกวา่ คอพเพ
เลียน ดงันั้น คอพเพเลียน คือ เด็กท่ีมีภูมิตา้นทานต่อกมัมนัตภาพรังสี โดยเกิดจากการดดัแปลงพนัธุกรรม 

ตวัละครหลกัผูห้ญิง 3 คน ประกอบดว้ย นารุเสะ อิบาระ โนมูระ ทาเอโกะ และฟุคาซาคุ อาโออิ ซ่ึงตวัละคร
ทั้งสามเป็นคอพเพเลียนทั้งหมด 

 
นารุเสะ อิบาระ เป็นนักเรียนชั้นปีท่ี 3 มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยพยาบาล 

หนา้ท่ีของหน่วยพยาบาล คือ ช่วยเหลือผูร้อดชีวิต ความสามารถจากการตดัต่อพนัธุกรรม 
คือ มีความสามารถในการต่อสู้สูง มีความแข็งแรงทางกายภาพ ลกัษณะนิสัย คือ มีความ
มุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้ในการท่ีจะช่วยผูร้อดชีวิต และตวัละครหลกัหน่ึงในสามของกลุ่มคอพ
เพเลียนท่ีไดรั้บภารกิจคน้หาและช่วยเหลือผูร้อดชีวติ 
 

 
โนมูระ ทาเอโกะ เป็นนักเรียนชั้นปีท่ี 1 สังกัดอยู่หน่วยพยาบาล ฝ่ายเยียวยา 

หนา้ท่ีของหน่วยพยาบาล คือ ช่วยเหลือผูร้อดชีวิต ความสามารถจากการตดัต่อพนัธุกรรม 
คือ มีความสามารถในการคน้หา มีความสามารถในการมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ไดใ้นระยะไกล 
สามารถส่ือสารและเขา้ใจสตัวต์่าง ๆ ได ้ลกัษณะนิสยั มองโลกในแง่ดี สุภาพ ตวัละครหลกั
หน่ึงในสามของกลุ่มคอพเพเลียนท่ีไดรั้บภารกิจคน้หาและช่วยเหลือผูร้อดชีวติ 

 
 
ฟุคาซาคุ อาโออิ เป็นนกัเรียนชั้นปีท่ี 1  สังกดัอยูห่น่วยพยาบาล หนา้ท่ีของหน่วย

พยาบาล คือ ช่วยเหลือผูร้อดชีวิต ความสามารถจากการตดัต่อพนัธุกรรม คือ การลอยตวั
กลางอากาศ พลังจิต และคล่ืนแฟร์ (การปล่อยพลัง) ลักษณะนิสัย ร่าเริง เป็นผูส้ร้าง
บรรยากาศในหน่วยพยาบาล กินเก่ง ข้ีบ่น คิดวา่ตวัเองเป็นสาวนอ้ยน่ารัก มกัจะชอบพดูจา
เหมือนเด็ก ตัวละครหลักหน่ึงในสามของกลุ่มคอพเพเลียนท่ีได้รับภารกิจคน้หาและ
ช่วยเหลือผูร้อดชีวติ 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนตอนทั้งหมดของหนงัสือการ์ตูน 
หนงัสือการ์ตูนเร่ือง Coppelion สามนางฟ้าผา่โลกนิวเคลียร์ 

ภาคท่ี เล่มท่ี จ านวนตอนทั้งหมด 
1 1 – 2 21 ตอน 
2 3 - 8 60 ตอน 
3 9 - 18 99 ตอน 

รวม 18 เล่ม 180 ตอน 
 
จากการศึกษาตวับท (Textual Analysis) ทั้งหมด พบวา่ในบางตอนมีลกัษณะของการสร้างตวัละครท่ีเสมือน

กบัสลายมิติของบทบาทของผูห้ญิงในแบบเก่าใหห้ายไป แต่ในขณะเดียวกนับทบาทผูห้ญิงในแบบเก่าท่ีหายไปไดถู้กตั้ง
เง่ือนไขบา้งอย่างไวก้บัตวัละครหญิง ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ผูศึ้กษา เลือกใชห้ลกัเกณฑ์วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีจะ
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์แบบเจาะจง โดยผูศึ้กษาท าการคดัเลือกตอนท่ีแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์บทบาททางเพศท่ี
ชดัเจนผา่นการเช่ือมโยงกนัของตวัละคร Coppelion เพ่ือเนน้วเิคราะห์การสร้างอุดมการณ์ผ่านการสร้างตวัละคร โดยตั้ง
เง่ือนไขในการเลือกตอนท่ีน ามาใชใ้นศึกษา คือ 1.) ต าแหน่งหนา้ท่ี/ความรับผิดชอบของตวัละคร Coppelion 2.) พลงั
ความสามารถของตวัละคร Coppelion 3.) ลกัษณะนิสยัของตวัละคร Coppelion 4.) การเกิดข้ึน/การเกิดใหม่ของตวัละคร 
Coppelion 5.) ความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร Coppelion ท่ีมีต่อตนเองและตวัละคร Coppelion อ่ืน ๆ 

 
ผลการวจิยั 
 การสร้างอุดมการณ์ในตวัละครฮีโร่หญิง 
 โดยทัว่ไปเราจะเห็นวา่การน าเสนอภาพของผูห้ญิงในส่ือท่ีผา่นมานั้น ผูห้ญิงมกัจะถูกจดัใหอ้ยูใ่นบทบาทของ
การเป็นผูถู้กกระท าหรือรอรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นอยูเ่สมอและผูท่ี้จะมีบทบาทในการเขา้มาช่วยเหลือลว้น คือ ผูช้าย
เป็นส่วนใหญ่ จุดเร่ิมตน้ของการ์ตูนเร่ืองน้ีมีความแตกต่างออกไปจากการน าเสนอบทบาทของผูห้ญิงท่ีเราคุน้เคย คือ 
บทบาทของตวัละครหลกัผูห้ญิง คือ นารุเสะ อิบาระ, โนมูระ ทาเอโกะ, ฟุคาซาคุ อาโออิ ซ่ึงทั้ง 3 คน ไดรั้บมอบหมาย
หน้าท่ีในการเขา้ช่วยเหลือผูค้นท่ีติดอยู่ในพ้ืนท่ีเขตอนัตราย โดยตวัละครหลกัผูห้ญิงมีความมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะ
ช่วยเหลือผูร้อดชีวิตอย่างไม่กลัวตาย ส่งผลให้ตัวละครหลกัทั้ ง 3 คน เปรียบเสมือนฮีโร่ของเหล่าผูร้อดชีวิตท่ียงั
หลงเหลือติดอยู่ในพ้ืนท่ีเขตอันตราย อย่างไรก็ตามการท่ีตัวละครผูห้ญิงในเร่ืองน้ีจะมาเป็นฮีโร่ได้นั้น ต้องผ่าน
กระบวนการปรับแต่งร่างกายของผูห้ญิง ซ่ึงไม่ใช่เพียงการปรับแต่งร่างกายภายนอก แต่เป็นปรับแต่งท่ีลงลึกถึงระดบั
ของพนัธุกรรมโดยองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสร้างทกัษะในดา้นความรู้ ความสามารถ โดยเช่ือมโยงเขา้กบั
สังกัดกองทัพทหารท่ีคอพเพเลียนแต่ละคนสังกัดอยู่ โดยปราศจากการเลือกหรือตดัสินใจของตวัผูห้ญิงเองตั้งแต่
ขั้นตอนการเร่ิมตน้จนถึงขั้นตอนการเขา้สู่การท าภารกิจ กล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบกบัการ์ตูนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีน าเสนอฮีโร่
ชายนั้น ส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนการตดัสินใจก่อนท่ีจะเขา้สู่การเป็นฮีโร่ เช่น เกิดจากตวัละครเองมีความฝันท่ีอยากจะ
ปกป้อง เกิดจากปมบางอยา่งในชีวิต หรือเป็นกฎเกณฑบ์างอยา่งท าให้ฮีโร่เหล่านั้น เป็นผูถู้กเลือกใหมี้ความสามารถ มี
พลงัวิเศษหรือบงัเอิญเขา้ไปพอเจอกบัเหตุการณ์บางอย่างและตดัสินใจท่ีจะเขา้ไปท าภารกิจนั้น ๆ ซ่ึงไม่ว่าจะเกิดข้ึน
เพราะเหตุใด ส่วนใหญ่การเป็นฮีโร่ของตวัละครชายจะยงัมีจุดท่ีน าเสนอวา่ตวัละครนั้น ๆ ไดต้ดัสินใจเป็นฮีโร่ดว้ยตวั
เขาเอง ในขณะท่ีการเป็นฮีโร่หญิงในเร่ืองน้ีไม่ไดเ้กิดจากการตดัสินใจของตวัละคร แต่ถูกสร้างข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นเคร่ืองมือ
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ในการท าภารกิจ ผ่านการน าร่างกายมาทดลองอย่างโหดร้าย แต่กลบัไม่ไดท้ าให้ตวัละครเกิดการลุกข้ึนสู้หรือต่อตา้น
ความโหดร้ายน้ี พร้อมทั้งเขา้สู่กระบวนการยนิยอมโดยระบบความคิดของตวัละครเอง วา่หากไม่มีเหตุการณ์หรือพ้ืนท่ี
ภยัพิบติัน้ีอาจไม่ไดท้ าให้เขาเกิดมา จึงจะเห็นไดว้า่ ตวัละครฮีโร่หญิงในเร่ืองน้ีจะสยบยอมให้กบัอ านาจของความเป็น
วิทยาศาสตร์ท่ีแมจ้ะสร้างความโหดร้ายต่อร่างกายของผูห้ญิงผ่านการทดลอง แต่ตวัละครฮีโร่หญิงกลบัมองความ
ผิดพลาดของกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นเหมือนส่วนหน่ึงของการท่ีท าใหเ้ธอไดเ้กิดมา 
 อุดมการณ์ในหน้าที ่
 ลกัษณะท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของคอพเพเลียนท่ีสะทอ้นออกมาใหเ้ห็นจากตวัละครหลกัในเร่ืองน้ี คือ อุดมการณ์
ของทหาร อุดมการณ์พยาบาล และการเชิดชูความเป็นวิทยาศาสตร์ ตวัละครในเร่ืองน้ีมีองคป์ระกอบของกองทพัซ่ึง
เปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างใหญ่ในการก าหนดหน้าท่ีของคอพเพเลียน โดยตวัละครคอพเพเลียนจะตอ้งถูกส่งเขา้
โรงเรียนของกองทพัทหารและจ าแนกไปสังกดัต่าง ๆ เพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้หน้าท่ีในสังกดัของตนเอง และน าส่ิงท่ี
เรียนรู้มาใชเ้ม่ือไดรั้บภารกิจ ซ่ึงตวัละครหลกัในเร่ืองน้ีถูกจดัอยูห่น่วย/สังกดัพยาบาล ในการน าเสนออุดมการณ์ทหาร
และอุดมการณ์พยาบาลในการ์ตูนเร่ืองน้ีไม่ไดมี้การน าเสนอถึงเร่ืองราวตอนท่ีตวัละครหลกัทั้ง 3 ตวั ในตอนท่ีอยูใ่น
โรงเรียนทหารเลย แต่อุดมการณ์เหล่าน้ีไดถู้กถ่ายทอดออกมาให้เห็นในรูปแบบของภารกิจ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
รวมถึงลกัษณะนิสยัของตวัละครของแต่ละตวั 
 อุดมการณ์ทหาร 
 เม่ือตอ้งมีการน าเสนอภาพของผูห้ญิงท่ีมีความมุ่งมัน่ แข็งแกร่ง ต่อสู้กับความล าบากและรุนแรงอย่างไม่
ทอ้ถอย การสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัตวัละครโดยใชบ้ทบาทและอุดมการณ์ของบทบาทหนา้ท่ีนั้น ๆ จึงเป็นจุดส าคญั
ในการน าเสนอเพ่ือเช่ือมโยงใหผู้บ้ริโภคหรือผูอ่้านเกิดความเขา้ใจและคลอ้ยตามไปกบัตวัละครนั้น ซ่ึงในเร่ืองน้ีเผยให้
เห็นถึงอุดมการณ์ทหารท่ีแฝงอยู่ในตวัละครฮีโร่หญิง กล่าวคือ ทหารหรือกองทัพทหาร เป็นสัญลกัษณ์ของความ
แข็งแกร่ง อดทน ปกป้อง ตอ้งยึดมัน่ต่อหนา้ท่ีและผลส าเร็จของภารกิจเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเสมือนขั้วตรงขา้ม
กบัภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีสังคมส่วนใหญ่มองวา่ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ การท่ีจะลุกข้ึนมาปกป้องหรือต่อสูอ้าจจะขดั
ต่อภาพลกัษณ์ท่ีสังคมคาดหวงักบัเพศหญิงท่ีจะตอ้งเรียบร้อย อ่อนหวาน ดงันั้น การท่ีจะสร้างหรือเปล่ียนภาพลกัษณ์
ผูห้ญิงท่ีสังคมส่วนใหญ่มองวา่เป็นเพศท่ีอ่อนแอให้เป็นฮีโร่ท่ีแขง็แกร่งนั้น วิธีการหน่ึงท่ีการ์ตูนเร่ืองน้ีน ามาใชใ้นการ
ประกอบสร้างฮีโร่หญิง คือการดึงเอาความเป็นชายท่ีอยูภ่ายใตบ้ทบาทหนา้ท่ีของกองทพัทหาร ซ่ึงถือไดว้า่เป็นจุดศูนย์
รวมของความเป็นชายอยา่งสูงสุดเขา้มาสวมทบัให้กบัผูห้ญิง เม่ือบทบาทส าคญัของกองทพั คือ ความแข็งแกร่ง และ
การ์ตูนเร่ืองน้ีไดน้ าตวัละครหญิงเขา้มาผูกกบัเขา้กบักองทพัทหาร จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคลอ้ย
ตามและไม่รู้สึกแปลกหรือขดัต่อสถานะของผูห้ญิงท่ีลุกข้ึนมาปกป้องผูอ่ื้นอยา่งท่ีส่ือการ์ตูนเร่ืองน้ีไดน้ าเสนอ 
 อุดมการณ์พยาบาล 
 ดงัท่ีไดมี้การกล่าวในขา้งตน้ถึงอุดมการณ์ทหารท่ีฝังแน่นในตวัละคร ซ่ึงมีส่งผลต่อการกระท า การนึกคิด 
กระบวนการตดัสินของตวัละคร ท่ีเป็นล าดบัขั้นตอนระหวา่งการท าภารกิจและการรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา แต่การ
ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชานั้น ตวัละครนารุเสะ อิบาระ ไม่ไดมี้การสยบยอมทุกคร้ัง ตวัละครไดมี้การต่อตา้น/
ขดัค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นให้รอดชีวิต ซ่ึงในเร่ืองน้ีตวัละครหลกัทั้ง 3 คน แมจ้ะถูกฝึกอยูใ่น
กองทพัทหาร แต่สังกดัหน่วยงานในกองทพันั้น เป็นสังกดัพยาบาล อาชีพของพยาบาลนั้นส่ิงส าคญัคือการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น ในการขดัค าสั่งของตวัละครนารุเสะ อิบาระ จึงเป็นการขดัค าสั่งเพ่ือท าตามอุดมการณ์ตามหนา้ท่ีของเธอเองท่ีมี
หนา้ท่ีช่วยเหลือและรักษาผูร้อดชีวติ 
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 อุดมการณ์ของตวัละครหลกัในเร่ืองน้ี ส่วนใหญ่จะถูกเช่ือมโยงเร่ืองหน้าท่ีและภารกิจของตนเขา้กบัการให้
คุณค่าตนเอง เน่ืองจากความคิดของตวัละครถูกกล่อมเกลาดว้ยความคิดท่ีวา่การพวกเธอเกิดมานั้น เน่ืองจากเหตุการณ์
ภยัพิบติัจากสารกมัมตัภาพรังสีท่ีปกคลุมพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของญ่ีปุ่น ดงันั้นเธอจึงมีหนา้ในการท าภารกิจตามท่ีไดรั้บ หาก
ไม่มีหน้าท่ีหรือวตัถุประสงค์ท่ีตนจะตอ้งท า เท่ากับการท่ีเกิดมานั้นไม่มีความหมายหรือความจ าเป็น ส่งผลให้เธอ
ลดทอนคุณค่าผ่านจิตส านึกของตวัเธอเอง ซ่ึงระบบความคิดของตวัละครฮีโร่หญิงน้ีจึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยง
คุณค่าของการมีชีวติอยูข่องเธอเองกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบในอาชีพอยา่งฝังแน่น 
 อุดมการณ์วทิยาศาสตร์ 
 การน าเสนอความเป็นวิทยาศาสตร์ในเร่ืองน้ีใชภ้าพตวัแทนของผูช้าย ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้และสร้างเหล่าคอพเพ
เลียนข้ึนมา ซ่ึงในเร่ืองน้ีนกัวทิยาศาสตร์มองวา่เหล่าคอพเพเลียนเป็นเพียงผลงานวจิยัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของความกา้วหนา้
ของวงการวิทยาศาสตร์ โดยคอพเพเลียนส่วนใหญ่ถูกสร้างให้เป็นผูห้ญิง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีตอ้งอยู่
ภายใตอ้ านาจของความเป็นชาย ผูช้ายเป็นผูส้ร้าง และผูห้ญิงเป็นผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัตาม 
 การสร้างร่างกายฮีโร่หญิง 
 การสร้างคอพเพเลียนในเร่ืองน้ีการเกิดจากการตัดต่อพนัธุกรรมเพ่ือสร้างภูมิคุม้กันในการต่อตา้นสาร
กมัมนัตรังสี โดยขอ้จ ากดัของการสร้างคอพเพเลียน คือ ร่างกายของคอพเพเลียนหญิงจะไม่มีมดลูก เน่ืองจากมดลูกเป็น
อวยัวะส่วนเดียวท่ีไม่สามารถตดัต่อพนัธุกรรมให้เกิดการต่อตา้นหรือทนต่อสารกมัมนัตรังสีได ้ดงันั้น คอพเพเลียน
หญิงจึงไม่สามารถให้ก าเนิดลูกได ้ในการ์ตูนเร่ืองน้ีมีการสร้างมนุษยข้ึ์น โดยท าใหมี้ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นการปล่อยพลงับางอยา่งได ้หรือสร้างใหร่้างการทนต่อสารบางอยา่งได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองของการจินตนาการหรือแฟนตา
ซีท่ีเกินความเป็นจริง แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ ร่างกายของผูห้ญิงยงัคงถูกลดทอนความสามารถบางอย่างโดยท่ีแมแ้ต่เร่ืองใน
จินตนาการยงัไม่สามารถกา้วขา้มผา่นได ้กล่าวคือ การมีลูกนั้นเป็นสามารถเฉพาะของผูห้ญิง แต่ผูห้ญิงกลุ่มน้ีกลบัจะไม่
สามารถใหก้ าเนิดลูกได ้เพ่ือแลกกบัการไดม้าซ่ึงความเป็นฮีโร่ ดงันั้นการสร้างฮีโร่หญิงจึงไม่ต่างอะไรไปจากการท าให้
ร่างกายของผูห้ญิงกลายเป็นผูช้าย อีกทั้งการสร้างขอ้ก าหนดท่ีให้เฉพาะมดลูกเป็นความอ่อนแอ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึง
การสร้างสญัลกัษณ์ใหผู้ห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ ดงันั้นหากผูห้ญิงจะกลายมาเป็นบุคคลท่ีเขม้แขง็จึงตอ้งลกัษณะเฉพาะน้ี
ออกไป อีกทั้งความสามารถในการให้ก าเนิดน้ี ยงัสามารถหยิบจบัและคดัเลือกพนัธุกรรมท่ีดีและไม่ดี ไดต้ามความ
ตอ้งการของผูใ้ห้ก าเนิด รวมถึงยงัสามารถให้ก าเนิดไดใ้นปริมาณท่ีตอ้งการ ความสามารถในการให้ก าเนิดของความ
เป็นวทิยาศาสตร์จึงไม่ต่างไปจากโรงงานการผลิตท่ีไม่จ าเป็นตอ้งพ่ึงลกัษณะเฉพาะของผูห้ญิงอีกต่อไป นอกจากน้ีเซลล์
ร่างกายของคอพเพเลียนยงัสามารถน ามาสกดัเป็นยาเพ่ือให้ร่างกายของมนุษยท์ัว่ไปสามารถป้องกนักมัมนัตภาพรังสี
เป็นเวลา 10 นาที การเข้ามาช่วยเหลือของคอพเพเลียนจึงไม่เป็นแค่ความสามารถเท่านั้นท่ีจะถูกน ามาใช้ในการ
ช่วยเหลือและปกป้อง แต่เซลลร่์างกายของผูห้ญิงยงัถูกสร้างและอุทิศใหก้บัการเยยีวยาและช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั 
 ขอ้จ ากดัของคอพเพเลียนอีหน่ึงประการ คือ คอพเพเลียนจะมีอายไุขท่ีจ ากดัโดยท่ีไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์วา่
คอพเพเลียนแต่ละคนนั้นจะมีอายไุขเท่าไหร่หรืออยูไ่ดน้านเท่าไหร่ ซ่ึงในตอนสุดทา้ยของเร่ืองน้ีตวัละครนารุเสะ อิบา
ระ ตายเน่ืองจากหมดอายุขยัของตวัเอง ยกเวน้ ฮารุโตะ คุโรซาวะ ตวัละครคอพเพเลียนชายท่ีใชเ้ซลล์ในการตดัต่อ
พนัธุกรรมของดร.คอพเพริอุส ผูริ้เร่ิมคิดคน้ในการสร้างคอพเพเลียน และเป็นตวัละครเดียวท่ีไดรั้บความสามารถในการ
ฟ้ืนฟูร่างกายตวัเองได้หรือการเป็นอมตะ ความเป็นวิทยาศาสตร์ในเร่ืองน้ีถูกน าเสนอพ้ืนท่ีของความเป็นชายผ่าน
ตวัแทนของตวัละครทั้งสองตวัละครน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอ านาจของความเป็นชายท่ีจะยงัคงอยูแ่ละไม่ถูกท าลาย ดงัเห็น
ได้จากการสร้างตวัละครคอพเพเลียนชายและคอพเพเลียนหญิง การคงอยู่ของผูช้ายและผูห้ญิงถูกให้ความส าคัญ
แตกต่างกนั ในขณะท่ีคอพเพเลียนฮารุโตะ คุโรซาวะ ผูเ้ป็นตวัแทนของวทิยาศาสตร์ถูกสร้างใหค้งอยูแ่ละเป็นอมตะ แต่
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คอพเพเลียนหญิงกลบัไม่ถูกน ามาสร้างให้เป็นอมตะ แมว้า่ตวัละครหลกัทั้ง 3 จะท าหนา้ท่ีในการช่วยเหลือผูอ่ื้นก็ตาม 
แต่กลบัถูกน าเสนอในส่วนของขอ้บกพร่องทางอายขุยัและเป็นปัญหาท่ีตอ้งหาท่ีผูช้ายตอ้งหาทางแกไ้ข  
 อยา่งไรก็ตามตวัละครฮารุโตะ คุโรซาวะ สามารถถอนสูตรยาและปรับปรุงยาท่ีจะช่วยคอพเพเลียนท่ีหมดอายุ
ไขให้ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาได ้แต่มีเง่ือนไขว่าเม่ือคอพเพเลียนรับประทานยาน้ีเขา้ไปแลว้เม่ือฟ้ืนข้ึนมาจะกลายเป็นมนุษย์
ทั่วไป คือ ร่างกายจะไม่สามารถต้านทานสารกัมมัตภาพรังสีได้อีกเลย ในเร่ืองน้ีตัวละครคอพเพเลียนหญิง
เปรียบเสมือนฮีโร่ท่ีเขา้ไปต่อสู้และอุทิศตวัเองเพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น ในขณะเดียวกนัตวัละครคอพเพเลียนชายกลบัถูกยก
ให้เสมือนพระเจา้ท่ีชุบชีวิตหรือฟ้ืนคือชีพให้กบัตวัละครฮีโร่อีกทอดหน่ึง ซ่ึงตอนจบของเร่ืองน้ี เม่ือภารกิจจบลงตวั
ละครนารุเสะ อิบาระ กลายเป็นมนุษยธ์รรมดา เสมือนกบัว่าเม่ือภารกิจเสร็จส้ิน หน้าท่ีและสถานะความเป็นฮีโร่ของ
ผูห้ญิงก็จบลงดว้ยเช่นกนั รวมถึงวิธีการในการช่วยเหลือ เม่ือการช่วยเหลือผูอ่ื้นของตวัละครหญิงในเร่ืองน้ีถูกน าเสนอ
ด้วยพละก าลังท่ีเดิมเป็นเร่ืองของความเป็นชายและจิตใจท่ีต้องการช่วยเหลือท่ีเช่ือมโยงกับความเป็นหญิง ใน
ขณะเดียวกนัการช่วยเหลือของตวัละครชายถูกน าเสนอด้วยความคิด การคน้ควา้และการวิเคราะห์ผ่านบทบาทของ
นกัวทิยาศาสตร์แทนความรุนแรงดา้นพละก าลงั 
 อุดมการณ์ความเป็นผู้หญิงด ี
 การน าเสนอความเป็นผูห้ญิงดีในเร่ืองน้ี ไม่ใช่การน าเสนอความเป็นผูห้ญิงผ่านพฤติกรรมภายนอกเพียง
เท่านั้น แต่เป็นการสร้างความเป็นผูห้ญิงดีผา่นความคิดของตวัละคร ท่ีแมภ้ายนอกจะออกมาต่อสู ้ดูแขง็แรง ไม่อ่อนโยน 
หรืออ่อนแอทางร่างกาย แต่ภายในจิตใจของตวัละคร กลบัอ่อนโยนและแสดงถึงความเป็นผูห้ญิงท่ีสังคมคาดหวงั ดว้ย
การไม่คิดนอกกรอบและไม่ตั้งค  าถามหรือต่อตา้นต่ออ านาจความเป็นชาย  
 การสร้างตวัร้าย 
 การสร้างตวัละครให้กลายเป็นตัวร้าย ภายใตอุ้ดมการณ์ความเป็นผูห้ญิงดี เกิดจากสองส่วน ส่วนแรกตวัร้าย
ท่ีมาจากการตั้งค  าถามและการขดัค าสั่ง ในการ์ตูนเร่ืองน้ีจะมีตวัละครคอพเพเลียนท่ีจะคอยขดัขวางไม่ใหฮี้โร่ท าภารกิจ
ไดส้ าเร็จ หากพิจารณาในส่วนเป้าหมายของฮีโร่ท่ีตอ้งการช่วยเหลือผูร้อดชีวติใหอ้อกไปจากเมืองน้ี การท่ีตวัร้ายในเร่ือง
น้ีเขา้มาขดัขวางนั้น สามารถตีความไดว้า่เป็นตวัละครท่ีไม่ดี หากแต่เม่ือพิจารณาในเป้าหมายของตวัร้ายแลว้ จะเห็นได้
วา่เจตนาของตวัละครร้ายกลุ่มน้ี ไดไ้ม่ตอ้งการขวางเพ่ือความสนุกสนานหรือความสะใจ แต่เกิดจากการตั้งค  าถามของ
การเกิดมาของตนเอง กล่าวคือ ตวัละคร โอสึ คานอน เกิดตั้งค  าถามและสงสยัวา่แทจ้ริงแลว้กลุ่มคอพเพเลียนถูกสร้างข้ึน
เพราะจุดประสงคข์องการช่วยเหลือผูค้นหรือแทจ้ริงแลว้เกิดมาเพ่ือผลประโยชน์ของคนกลุ่มหน่ึง อีกทั้งตนยงัไดรั้บรู้วา่
คอพเพเลียนเป็นเพียงการทดลองท่ีในตวัคอพเพเลียนจะมีอายไุขท่ีจ ากดั ซ่ึงแตกต่างจากมนุษยท่ี์เกิดมาแลว้จะสามารถมี
อายไุขท่ียนืยาว เม่ือตวัละคร โอสึ คานอนไดรั้บรู้วา่ตวัเองเป็นเพียงการทดลองท่ีไม่ไดถู้กใหคุ้ณค่าของการมีชีวติ ส่งผล
ให้เธอลุกข้ึนมาต่อตา้นและขดัขวางการปฏิบติัภารกิจของกลุ่มตวัละครฮีโร่ ในขณะท่ีตวัละคร นารุเสะ อิบาระ ตวั
ละครฮีโร่ในเร่ืองน้ีเช่ือในส่ิงท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือทางโรงเรียนฝึกของเธอ โดยปราศจากการตั้งค  าถามใด ๆ ตวัละคร
หญิงท่ีลุกข้ึนมาตั้งค  าถามและต่อตา้นค าสั่ง เผยให้เห็นถึงการท่ีผูห้ญิงลุกข้ึนมาต่อตา้นอ านาจและค าสั่งของผูช้าย ท่ี
ตนเองรับรู้ถึงความไม่ยติุธรรมและการถูกลดทอนความเป็นมนุษย ์ซ่ึงการต่อตา้นของตวัละครทั้งสองไดส่้งผลให้เธอ
กลายเป็นตวัร้ายของเร่ือง จากการท่ีไม่ประพฤติตนตามค าสัง่หรือกรอบโครงสร้างท่ีผูช้ายวางและก าหนดหนา้ท่ีไว ้
 ส่วนท่ีสอง คือ แม่พนัธ์ุเลว กล่าวคือ ตวัละคร โอสึ คานอน และโอสึ ชิอง ไดเ้ขา้มาขดัขวางกลุ่มคอพเพเลียน
ฝ่ายดีท่ีก าลงัพยายามจะไปช่วยเหลือผูร้อดชีวิต โดยในเหตุการณ์การต่อสู้คอพเพเลียนฝ่ายดีไดมี้การกล่าวถึงพนัธุกรรม
ของตวัละคร โอสึ คานอน และโอสึ ชิอง วา่ไดรั้บมาจากนกัแสดงหญิงช่ือวา่ โอสึ คุอง โดยเบ้ืองหลงัของนกัแสดงสาว
คนน้ีเป็นฆาตกรต่อเน่ือง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการสร้างเหตุผลสนบัสนุนความเป็นผูห้ญิงเลวในลกัษณะของการโทษ
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ความเป็นแม่ ซ่ึงในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงความเป็นแม่ท่ีให้ก าเนิดและการเล้ียงดู แต่หมายถึงการเป็นแม่พนัธ์ุ จึงกล่าวไดว้า่ 
การท่ีตวัละครทั้ง 2 ตวัน้ีกลายเป็นคนร้ายไม่ใช่เหตุผลทางความผิดพลาดทางวทิยาศาสตร์หรือเหตุผลทางการเมืองเพียง
อยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่มาจากพนัธุกรรมท่ีไม่ดีมาตั้งแต่ตน้ก าเนิด 
 อยา่งไรก็ตามในตอนทา้ยของเร่ือง ตวัละคร โอสึ คานอน และ โอสึ ชิอง ไดก้ลบัใจ และร่วมมือกบัตวัละคร 
นารุเสะ อิบาระ โดยให้เหตุผลว่าการท่ีตวัละคร นารุเสะ อิบาระ ท าในส่ิงท่ีควรท าโดยไม่คิดอะไร ไม่ตั้งค  าถามหรือ
ต่อตา้นกบัระบบท่ีเป็นอยู่ ท าให้เขาเหมือนกบัมนุษยท์ัว่ไปมากกว่า ซ่ึงต่างจากการท่ีตอ้งมาพยายามต่อสู้หรือต่อตา้น 
โดยไม่รู้วา่สุดทา้ยแลว้จะเป็นอยา่งไร ดงันั้นแลว้ตวัละคร โอสึ คานอน และ โอสึ ชิอง เป็นภาพตวัแทนของการสอน
ผูห้ญิงให้ควรสยบยอมต่ออ านาจความเป็นชายไดอ้ย่างดี ว่าหากผูห้ญิงไม่ตั้งค  าถามหรือต่อตา้นต่อโครงสร้างอ านาจ
ความเป็นชาย และท าตามค าสัง่ ผูห้ญิงก็จะไดรั้บการยอมรับจากสงัคม  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ตวัละครฮีโร่หญิงในการ์ตูนเร่ือง Coppelion มีการน าเสนอบทบาทของผูห้ญิงจากเดิมท่ีอยูใ่นสถานะท่ีรอรับ
ความช่วยเหลือเป็นผูเ้ขา้ไปช่วยเหลือผูอ่ื้น แต่อย่างไรก็ตามการท่ีฮีโร่หญิงทั้ง 3 คนจะสามารถเขา้สู่สถานะของการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นไดน้ั้น ยงัคงตอ้งมีการปรุงแต่งร่างกายและสวมบทบาทสถานะใหเ้สมือนกบัเป็นผูช้าย ผ่านการดดัแปลง
ร่างกาย เช่น คอพเพเลียนหญิงในเร่ืองน้ีตอ้งไม่มีมดลูกท่ีเป็นสัญลกัษณ์เฉพาะของความเป็นผูห้ญิง โดยมดลูกถูก
น าเสนอใหก้ลายเป็นของความอ่อนแอในพ้ืนท่ีของความเป็นชาย พร้อมสวมบทบาทหนา้ท่ีการเป็นทหารเพ่ือสนบัสนุน
บทบาทการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่การช่วยเหลือท่ีมาจากผูห้ญิงโดยเฉพาะ แต่เป็นการช่วยเหลือจากกองทพัผา่นภาพของ
ผูห้ญิงเพียงเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยงัคงมีการสงวนพ้ืนท่ีกองทพัให้คงความเป็นพ้ืนท่ีของผูช้าย ด้วยการจ ากดั
บทบาทหลกัของฮีโร่หญิงใหเ้ป็นกลุ่ม/สังกดัพยาบาล เพื่อให้ภาพความช่วยเหลือของฮีโร่หญิงเป็นเร่ืองของจิตใจ ความ
อ่อนโยน ความรัก ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทบาททางเพศท่ีสังคมคาดหวงัต่อผูห้ญิง พร้อมทั้งเชิดชูความเป็นชายสมยัใหม่ 
ดว้ยการน าเสนอความเป็นชายกบัองคค์วามรู้และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ ฮีโร่หญิงในหนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่น เร่ือง Coppelion เป็นผลิตรูปแบบการน าเสนอ
ผูห้ญิงท่ีดูฉีกออกไปจากขนบเดิม คือ ใหต้วัละครหลกัเป็นผูห้ญิงทั้งหมดในการด าเนินเร่ือง ซ่ึงหาไดย้ากในการ์ตูนญ่ีปุ่น
ประเภทแอคชัน่ และให้บทบาทท่ีดูเหมือนยกยอ่งเชิดชูผูห้ญิงให้เป็นฮีโร่ ดว้ยการเปล่ียนภาพลกัษณ์และบทบาทของ
ผูห้ญิงเพียงผิวเผิน แต่อยา่งไรก็ตามการ์ตูนเร่ืองน้ียงัคงผลิตซ ้ าอุดมการณ์บทบาททางเพศ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบ โดยท่ีผูห้ญิงยงัคงตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งของผูช้าย ดว้ยการยกอา้งองคป์ระกอบของหนา้ท่ี
และอาชีพของตวัละคร ซ่ึงบทบาททางหนา้ท่ีและอาชีพของตวัละครยงัคงถูกเช่ือมโยงเขา้กบัความเป็นเพศหญิงและเพศ
ชายตามท่ีสังคมคาดหวงัได้อย่างแนบเนียน มิไดถู้กตดัขาดให้เป็นอิสระจากกนั ดงันั้น การ์ตูนเร่ือง Coppelion จึงเป็น
การผลิตและผลิตซ ้ าอุดมการณ์บทบาททางเพศ โดยผูห้ญิงท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนั้น คือ ผูห้ญิงท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
การอยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาต่อระบบปิตาธิปไตย 
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