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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหนังสื อการ์ ตูนญี่ปุ่นประเภทแอคชัน่ ที่มีตวั ละครฮีโร่ เป็ นผูห้ ญิง มุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดและสร้างอุดมการณ์บทบาททางเพศผ่านตัวละครหลักหญิง เรื่ อง Coppelion โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่ องอุดมการณ์
และบทบาททางเพศในการวิเคราะห์การเล่าเรื่ อง องค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวบท เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการนาเสนอบทบาท
ของผูห้ ญิงในสถานะของการเป็ นตัวละครฮีโร่ ในหนังสื อการ์ ตูนญี่ปุ่นประเภทแอคชัน่ จากการศึกษานี้ พบว่า การ์ ตูนเรื่ อง
Coppelion มีการนาเสนอภาพของผูห้ ญิงให้ดูแข็งแรง กล้าหาญ คอยช่วยเหลือผูอ้ ื่น ซึ่งหากมองเพียงผิวเผินแล้วผูห้ ญิงเสมือน
ได้รับการยกสถานะมากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แต่หากวิเคราะห์ลึกลงไปจะพบว่าตัวละครหญิงในเรื่ องนี้ยงั คงตก
อยู่ภายใต้ระบบปิ ตาธิ ปไตย ที่ มีผูช้ ายคอยควบคุมผ่านภาพตัวแทนของความเป็ นวิทยาศาสตร์ และกองทัพทหาร พร้ อม
สอดแทรกขนบความเป็ นผูห้ ญิงดีตามที่สงั คมคาดหวังด้วยการสร้างคู่เทียบระหว่างฮีโร่ หญิงและผูร้ ้ายหญิง
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.

คาสาคัญ: อุดมการณ์ บทบาททางเพศ ฮีโร่ หญิง
Keywords: Ideology, Gender Roles, Female Heroes’
* นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี ศึกษา เพศสถานะ เพศวิถี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
** อาจารย์ สาขาวิชาสตรี ศึกษา เพศสถานะ เพศวิถี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1527

HMO13-2
บทนา
โดยทัว่ ไปในสังคมไทยคนส่ วนใหญ่อาจมองว่าหนังสื อการ์ตูนว่าเป็ นเรื่ องของจินตนาการ เป็ นเรื่ องที่เกินจริ ง
จึ งอาจส่ งผลให้มีมุมมองเกี่ ยวกับการ์ ตูนว่าเป็ นสื่ อเฉพาะกลุ่มเด็กเพียงเท่านั้น สังเกตได้จากการนาเสนอการ์ ตูนทาง
โทรทัศน์จะเลือกนาเสนอการ์ ตูนในช่วงวันและเวลาที่เด็กสามารถดูได้ เช่น การ์ ตูนส่ วนใหญ่จะฉายในวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ซ่ ึงเป็ นวันหยุดของเด็ก แต่ในความจริ งแล้วการ์ตูนญี่ปุ่นได้มีการจัดโครงสร้างที่จาแนกโดยเพศและประเภทของ
การ์ตูนเอาไว้ เช่น การ์ตูนประเภทแอคชัน่ สงคราม การต่อสู ้ วีรบุรุษ สาหรับกลุ่มผูอ้ ่านเพศชาย การ์ตูนประเภทโรแมน
ติก ความรัก ความสัมพันธ์ สาหรับกลุ่มผูอ้ ่านเพศหญิง และแบ่งกลุ่มผูอ้ ่านการ์ ตูนออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ เด็ก เด็กวัยรุ่ น
หญิง เด็กวัยรุ่ นผูช้ าย ผูห้ ญิง ผูช้ าย โดยเนื้ อหา ลักษณะของรู ปภาพ ภาษาที่ ใช้ และความรุ นแรงของการ์ ตูนจะมีความ
หนักเบาไม่เท่ ากัน รุ นแรง (ธารา, 2551) โครงสร้ างการแบ่ งประเภทของการ์ ตูนญี่ ปุ่นจึ งไม่เพียงแต่มีการแบ่ งตาม
ประเภทของเนื้อหาของการ์ ตูนเท่านั้น แต่ยงั มีการจาแนกลึกลงไปถึงการแบ่งเพศของตัวผูแ้ ต่ง ผูอ้ ่าน และประเภทของ
หนังสื อการ์ ตูนด้วย เช่น การ์ ตูนที่ แต่งขึ้นโดยผูช้ าย ประเภทของการ์ ตูนจะเน้นไปที่ แนวแอคชัน่ สงคราม การต่อสู ้
เกี ยรติยศ ศักดิ์ ศรี วีรบุรุษ โดยมีกลุ่มผูอ้ ่านที่ เป็ นผูช้ ายที่ อยู่ในช่วงอายุ 12-18 ปี แต่หากมีฉากที่ มีความรุ นแรง หรื อมี
เนื้ อหาออกไปทางเชิงกามารมณ์ หรื อเร้าอารมณ์ทางเพศ ก็จะเน้นที่กลุ่มผูอ้ ่านที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น ในขณะที่การ์ ตูนที่แต่ง
ขึ้นโดยผูห้ ญิง ประเภทของการ์ ตูนจะเน้นไปที่แนวโรแมนติก เมโลดราม่า เกี ยรติยศ พันธะครอบครัวหรื อกลุ่มเพื่อน
เชิดชูวรี บุรุษ โดยมีกลุ่มผูอ้ ่านที่เป็ นผูห้ ญิงที่อยูใ่ นช่วงอายุ 12-18 ปี แต่หากเป็ นกลุ่มผูอ้ ่านผูห้ ญิงที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น จะเน้น
ย้ าความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในด้านกามารมณ์ และความโรแมนติก (ธารา, 2551) จึงเห็นได้วา่ การ์ ตูนที่ผหู ้ ญิงแต่งหรื อ
การ์ตูนที่มีกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูห้ ญิงจะถูกเชื่อมโยงเฉพาะเรื่ องของความรัก และความสัมพันธ์
ต่อมาได้มีขา้ มเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ของผูแ้ ต่งเกิดขึ้น เช่น เรื่ อง xxxHOLiC ผูแ้ ต่งใช้นามปากกาชื่อ CLAMP
โดย CLAMP คือ กลุ่มนักวาดการ์ตูนที่เป็ นผูห้ ญิงทั้งหมด 4 คน ซึ่งการ์ตูนทั้งสองเรื่ องนี้ แต่งโดยผูห้ ญิงแต่การ์ตูนถูกจัด
อยูใ่ นประเภทการ์ ตูนสาหรับผูช้ าย จึงเป็ นการเผยให้เห็นว่าผูห้ ญิงสามารถข้ามเส้นแบ่งของการจัดหลักเกณฑ์ประเภท
การ์ ตูน โดยไม่ได้ยึดติดอยู่กบั กรอบโครงสร้างการแบ่งประเภทแบบเดิมที่ถูกจัดวางไว้ อย่างไรก็ตามแม้การ์ ตูนเรื่ อง
xxxHOLic จะถูกแต่งขึ้นโดยผูห้ ญิง แต่เนื้ อเรื่ องที่ถูกถ่ายทอดออกมา ยังคงเป็ นการนาเสนอการต่อสู ้ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี
วีรบุรุษ ของตัวละครชาย ซึ่ งถือเป็ นการผลิตซ้ าอุดมการณ์ความเป็ นชายและเชิ ดชูความเป็ นชายผ่านงานเขียนของตัว
ผูห้ ญิงเอง และหากการ์ ตูนที่นาเสนอการต่อสู ้ สงคราม เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของตัวละครหญิงจะมีการถ่ายทอดหรื อสร้าง
อุดมการณ์ผา่ นตัวละครหญิงออกมาเป็ นอย่างไร
เนื่ องจากที่ ผ่านมาการ์ ตูนฮีโร่ หญิงที่ ได้รับความนิ ยมและเป็ นที่ รู้จกั ได้แก่ การ์ ตูนเรื่ อง เซเลอร์ มูน (Sailor
Moon) โดยผูแ้ ต่ง นาโอโกะ ทาเคอุจิ การ์ ตูนที่ มีตวั ละครหลักเป็ นผูห้ ญิ งและมี บทบาทคอยช่ วยเหลื อ พิทักษ์ความ
ยุติธรรม แต่การ์ตูนเรื่ องเซเลอร์มูนถูกจัดเป็ นการ์ตูนประเภทโรแมนติก ดังนั้น การ์ตูนเรื่ องเซเลอร์มูนยังคงเป็ นฮีโร่ หญิง
ที่เน้นนาเสนอในเรื่ องความความรัก ความสัมพันธ์ มากกว่าเชิดชูความสมารถของผูห้ ญิง จากสื บค้นการ์ตูนญี่ปุ่น ฉบับ
แปลภาษาไทย ประเภทแอคชัน่ ที่มีตวั ละครหลักเป็ นผูห้ ญิงทั้งหมด มีจานวนน้อยมาก การ์ตูนประเภทแอคชัน่ ส่วนใหญ่
ตัวละครหลักจะผูช้ ายอยูเ่ สมอ ส่ วนการ์ ตูนที่มีตวั ละครหลักเป็ นผูห้ ญิงนั้น จะอยูใ่ นพื้นที่ของการ์ตูนประเภทโรแมนติก
เป็ นส่ ว นใหญ่ การ์ ตู น ประเภทแอคชั่นที่ มี ท้ ังตัว ละครหลัก ทั้งชายและหญิ ง ส่ ว นใหญ่ ตวั ละครหญิ งจะถูกลดทอน
สถานภาพให้กลายเป็ นเพียงผูช้ ่วยเหลือและคอยส่ งเสริ มตัวละครชายเพียงเท่านั้น จึ งทาให้เห็ นว่าพื้นที่ของผูห้ ญิงใน
หนังสื อการ์ ตูนประเภทแอคชัน่ นั้นมีจานวนน้อยมาก ผูศ้ ึ กษาสื บค้นหนังสื อการ์ ตูนญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทย ที่ มีตวั
ละครหลักเป็ นผูห้ ญิงในประเภทแอคชัน่ ซึ่ งได้แก่ หนังสื อการ์ ตูน เรื่ อง Coppelion โดยหนังสื อการ์ ตูนเรื่ องนี้ ถูกจัดอยู่
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ในประเภทแอคชัน่ (การจัดแบ่งประเภทของหนังสื อการ์ตูนญี่ปุ่นที่นามาแปลเป็ นภาษาไทยนั้น ได้ถูกแบ่งประเภทโดย
สานักพิมพ์ของทางประเทศญี่ปุ่น ผูเ้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์) และมีตวั ละครหลัก 3 ตัว เป็ นผูห้ ญิงทั้งหมด
การ์ ตูนเรื่ อง Coppelion เป็ นผลงานของ โทโมโนริ อิโนะอุเอะ (Tomonori Inoue) ตีพิมพ์เป็ นภาษาญี่ปุ่นครั้ง
แรกในปี 2551 โดยบริ ษทั โคดันฉะ และตีพิมพ์เป็ นฉบับภาษาไทยครั้งแรกในปี 2553 โดย วิบูลย์กิจ พับลิชชิ่ง กรุ๊ ป โดย
มีชื่อเรื่ องในฉบับภาษาไทยว่า Coppelion สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ เป็ นการ์ตูนประเภทแอ็คชัน่ มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ น
ผูช้ ายอายุ 18 ปี ขึ้นไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์บทบาททางเพศที่ผลิตและผลิตซ้ าผ่านตัวละครฮีโร่ หญิงใน
หนังสื อการ์ตูนญี่ปุ่นประเภทแอคชัน่ เรื่ อง Coppelion
วิธีการวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ เคราะห์ ต ัวบท (Textual Analysis) ในหนังสื อการ์ ตู นประเภทแอคชั่นญี่ ปุ่ นเรื่ อง
Coppelion ฉบับภาษาไทย ทั้งหมด 18 เล่ม และทาการคัดเลือกข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์บทบาททางเพศที่ ชดั เจน
เพื่อทาการวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดอุดมการณ์และบทบาททางเพศในการวิเคราะห์การเล่าเรื่ อง องค์ประกอบต่าง ๆ ของตัว
บท โดยมุ่งเน้นที่ตวั ละครหลักหญิงทั้ง 3 คน
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดอุดมการณ์
อุดมการณ์ คือ ระบบความคิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อชี้นาพฤติกรรมของคนในสังคม อุดมการณ์จึงเป็ นเหมือน
ชุดข้อมูลของความเชื่อพื้นฐาน ที่สร้างกรอบความคิดและกาหนดการกระทาของเรา มีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลกับกลุ่ม อุดมการณ์ จึงเชื่ อมโยงกับอานาจ การครอบงา การใช้ภาษา การสร้ างความชอบธรรม และ
ความเห็นพ้อง (ฤทธิ ณัณฑ์, รุ จิระ, 2559) ซึ่ งกรอบวิธีคิดของอุดมการณ์น้ นั มีหลากหลาย ดังนั้น หากคนเราอยูใ่ ต้กรอบ
อุ ด มการณ์ ที่ ต่ า งกัน วิธี คิ ด ความเข้า ใจในสิ่ ง ต่ า ง ๆ รอบตัว เราก็ จ ะแตกต่ า งกัน ไปด้ว ย (กาญจนา, สมสุ ข , 2551)
อุดมการณ์จึงทาหน้าที่กาหนดรู ปร่ างของความรู ้สึกต่าง ๆ ในชีวิตปะจาวัน ความคิดการกระทาต่าง ๆ ของคนในสังคม
นั้น ๆ เมื่ออุดมการณ์ไม่ใช่สิ่งที่เป็ นกลางความรู ้หรื อคาอธิ บายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกทางสังคมจึงมีลกั ษณะที่ขดั แย้งกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมการณ์หลักที่ครอบงาอุดมการณ์อื่น ๆ โดยทาหน้าที่ในการสร้างมิติทางสังคมผ่านคาจากัดความ
ให้กบั ทางสังคมว่าเป็ นสิ่ งที่ เป็ นธรรมชาติหรื อเป็ นสากล การที่ อุดมการณ์หลักสามารถนาเสนอคาอธิ บายตลอดจน
ความรู ้ต่าง ๆ ว่าเป็ นเรื่ องธรรมชาติ และเป็ นสากลได้น้ นั เป็ นเพราะอุดมการณ์เหล่านั้นถูกผลิตซ้ าโดยผูท้ ี่อยูใ่ นตาแหน่ง
ที่มีอานาจ (ฉลาดชาย, 2548) ดังจะเห็นได้จากอุดมการณ์เรื่ องความเป็ นชายและความเป็ นหญิง การกีดกันผูห้ ญิงออกจาก
ตาแหน่ งแห่ งที่ที่มีอานาจและออกจากการผลิตสร้างความรู ้ ซึ่ งส่ งผลให้อุดมการณ์ความเป็ นชายถูกนาเสนอให้อยูใ่ น
สถานะความรู ้ที่เป็ นสากล รวมถึงอุดมการณ์ความเป็ นชายเหล่านี้ดารงอยูไ่ ด้เพราะผูช้ ายนั้นได้เข้าไปอยูใ่ นตาแหน่งต่าง
ๆ ที่ ถือว่าเป็ นสามัญสานึ กหรื อความรู ้ ที่เป็ นพื้นฐานของการกระทาได้ เช่ น อุดมการณ์ ทางด้านครอบครั ว ที่ มีการ
นาเสนอภาพของคนในครอบครัวที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยพ่อหรื อผูช้ าย ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั หาทางเศรษฐกิจ เป็ นผูห้ าเลี้ยงครอบครัว
และภาพของแม่หรื อผูห้ ญิงที่เป็ นผูด้ ูแลภายในครัวเรื อน และให้ความหมายว่าครอบครัวแบบนี้ คือความเป็ นธรรมชาติ
ผ่านคาอธิ บายทางชี ววิทยาและความเป็ นสากล จึงส่ งผลให้รูปแบบการดารงชี วิตของครอบครัวอื่น ๆ ที่เป็ นทางเลือก
หรื อแตกต่างออกไปนั้น ถูกนาเสนอในฐานะที่เบี่ยงเบนหรื อไม่เป็ นธรรมชาติ แม้ในปั จจุบนั ผูห้ ญิงจะมีบทบาทในระบบ
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เศรษฐกิจมากขึ้น ทางเลือกที่แตกต่างออกไปจากขนบเดิม เช่น ผูห้ ญิงจะต้องดูแลเฉพาะเรื่ องในบ้านเท่านั้นอาจไม่ใช่
เรื่ องที่ไม่เป็ นธรรมชาติอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามสังคมยังมีความคาดหวังให้ผหู ้ ญิงเป็ นผูด้ ูแลภายในบ้านควบคู่ไปด้วย
ดังนั้นการแบ่งงานตามเพศ จึงไม่ได้ถูกทาให้หายไป ในขณะเดียวกันเป็ นการเพิ่มภาระให้กบั ผูห้ ญิงที่ตอ้ งทาหน้าที่ท้ งั
ภายในบ้านและนอกบ้านควบคู่ไปด้วยกัน
อุดมการณ์จึงเป็ นระบบความเชื่อที่คนคิดว่าเป็ นความจริ ง จนกลายเป็ นการสร้างความหมายในทางสังคมจน
เกิดขึ้นเป็ นวัฒนธรรมและเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของระบบสังคม แม้อุดมการณ์ในสังคมจะมีอยูม่ ากมาย มีลกั ษณะพื้นฐาน
แหล่งที่ มาแตกต่างกัน เช่น โรงเรี ยน ครอบครัว รัฐบาล แต่ทา้ ยที่ สุดแล้วกลไกต่าง ๆ ก็จะทางานมุ่งสู่ อุดมการณ์ ชุด
เดียวกัน หรื อประสานงานและสอดคล้องกัน เพื่อปลูกฝังแนวความคิดให้ทุกคนในสังคมรับรู ้และเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกันหรื อที่เรี ยกว่าอุดมการณ์หลักร่ วมกัน (กาญจนา, สมสุ ข, 2551) โดยเฉพาะความแตกต่างทางกายภาพหรื อทาง
อวัยวะต่าง ๆ ระหว่างเด็กผูช้ ายกับเด็กหญิงซึ่งถูกยกให้เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดสิ่ งหนึ่ง และวิถีทางของความแตกต่างเหล่านี้
ถูกได้รับคาอธิบายที่นาไปสู่การอบรมบ่มนิสยั ของผูช้ ายและผูห้ ญิง ส่งผลให้สงั คมมองว่าพฤติกรรมตามเพศที่เหมาะสม
และเป็ นพฤติกรรมที่สังคมให้คุณค่า ดังนั้นเมื่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูช้ ายและผูห้ ญิงกลายเป็ นสิ่ งที่ถูกคาดหวัง หาก
ผูช้ ายและผูห้ ญิงไม่ทาตัวให้สอดคล้องกับบทบาทนั้น จึงถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ ถูกควบคุม และถูกตาหนิ (ฉลาดชาย, 2548)
แนวคิดบทบาทชาย – หญิง
Connell (2005 อ้างถึงใน จักรกริ ช สังขมณี , 2554) กล่าวถึงเรื่ องบทบาทความเป็ นชายที่ถูกยึดโยงอยูก่ บั เพศ
(Sex Roles) ซึ่ งดารงอยูใ่ นโครงสร้างความสัมพันธ์ของเพศสถานะในแต่ละสังคม โดยสิ่ งสาคัญของความเป็ นชายและ
ความเป็ นหญิงเป็ นเรื่ องของการสร้างผ่านการนิยามตามความเข้าใจ ความคาดหวังของสังคม มากกว่าที่จะกาหนดมาแล้ว
ตายตัว ซึ่งมีเป้ าหมายเพื่อการจัดระเบียบของสังคม บทบาทการเป็ นชายหรื อหญิงจึงเป็ นเป้ าหมายเพื่อการจัดระเบียบของ
สังคมโดยการนาความคาดหวังของสังคมเข้าสู่ ตวั บุคคลในสังคม ผ่านการแสดงออกตามเพศทางชี วภาพของตนเอง
ความเป็ นชายและหญิงจึงได้ถูกเผยแพร่ และตอกย้ าเรื่ องบทบาทที่ยึดโยงกับเพศอย่างแพร่ หลายในสื่ อต่าง ๆ ที่ช้ ีให้เห็น
ว่าผูช้ ายควรแสดงออกบทบาทและมีภาพลักษณ์แบบใดและผูห้ ญิงควรมีหน้าที่อะไร ควรแสดงออกแบบไหน อย่างไรก็
ตามการเปลี่ ยนแปลงบทบาทที่ ยึดโยงอยู่กับเพศนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่ อสถาบันทางสังคมที่ มีอานาจสร้าง
ความหวังใหม่ ๆ และถ่ายทอดความหวังเหล่านั้นให้กบั บุคคลในสังคม ความคาดหวังของสังคมจึงกลายเป็ นบรรทัดฐาน
ของสังคมในการแสดงออกบทบาทระหว่างชายหญิง แนวคิดบทบาทชายและหญิงจึงมีลกั ษณะที่กว้างและครอบคลุม
ประเด็นทางสังคมทัว่ ไปได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากแนวคิดนี้ส่งผลต่อการสร้างบรรทัดฐานและความเข้าใจในเรื่ องของการ
ประกอบอาชีพ การดารงตาแหน่งทางการเมือง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างชายหญิง และกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ
ในการศึกษานี้ ใช้แนวคิดอุดมการณ์และแนวคิดบทบาทเพศในการวิเคราะห์ตวั บท ซึ่ งในเรื่ อง Coppelion สิ่ ง
สาคัญ คือ ตัวละครหลักที่เป็ นผูห้ ญิงทั้งหมดนั้นจะต้องเข้าไปอยูใ่ นพื้นที่กองทัพ ซึ่ งตามความเข้าใจพื้นฐานทัว่ ไปนั้น
กองทัพถือเป็ นพื้นที่ของผูช้ ายที่ตอ้ งมีภาพของความแข็งแกร่ ง อดทน ดังนั้น เมื่อตัวละครหญิงเข้าไปอยูใ่ นพื้นที่น้ นั แล้ว
ส่ งผลในตัวละครผูห้ ญิงจะต้องสวมบทบาทความเป็ นชาย ซึ่ งทาให้เกิดความย้อนแย้งของสังคม ที่มีการจัดแบ่งบทบาท
ตามเพศที่สังคมคาดหวังไว้ ทั้งนี้ แม้จะมีความขัดแย้งในภาพที่ถูกนาเสนอ และเสมือนเกิ ดเป็ นความท้าทายต่อระบบ
ปิ ตาธิ ปไตย แต่กลับลงตัวผ่านกระบวนการดัดแปลงจากพื้นที่ วิทยาศาสตร์ และการจัดแบ่งบทบาทภายในพื้นที่ การ
ควบคุมของกองทัพทหารเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นธรรมชาติ ส่งผลให้ตวั ละครหลักหญิง
ในเรื่ องนี้ที่เป็ นเครื่ องมือในการเชิดชูระบบชายเป็ นใหญ่อย่างแยบยล
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เรื่ องย่ อการ์ ตูนเรื่ อง Coppelion
ในพื้นที่หนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น มีเหตุการณ์ภยั พิบตั ิจากการที่ไม่สามารถควบคุมสารกัมมันตภาพรังสี ที่ใช้ใน
การสร้างโรงงานนิ วเคลียร์ ได้ ส่ งผลให้สารนี้ แผ่ขยายปกคลุมในพื้นที่ ๆ หนึ่ ง ทาให้พ้ืนที่น้ ี ตอ้ งมีการควบคุมและกัก
บริ เวณให้เป็ นเขตอันตราย แต่ในพื้นที่น้ ียงั มีผรู ้ อดชีวติ หลงเหลืออยู่ จึงต้องมีการลงสารวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผูร้ อดชีวิต
ในเมืองนี้ออกมา
ซึ่ งการที่ จะส่ งคนเข้าไปช่ วยในพื้นที่ อนั ตรายจะต้องมี การปกปิ ดร่ างกายด้วยชุ ดอุปกรณ์ เพื่อป้ องกันรั งสี
รวมถึงต้องมีถงั ออกซิ เจนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยูใ่ นพื้นที่น้ นั ได้ ทางวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการพัฒนาโดยการดัดแปลง
พันธุ กรรมขึ้ น เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ สามารถเข้าไปช่ ว ยผูร้ อดชี วิตได้โดยที่ ร่ างกายสามารถป้ อ งกันรั ง สี น้ ี ได้ 100
เปอร์เซ็น อีกทั้งการลงไปในพื้นที่น้ ีไม่สามารถรู ้ได้วา่ จะเกิดอันตรายใด ๆ กับผูท้ ี่เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่น้ นั กลุ่มผูท้ ี่ถกู
สร้ างขึ้ นนี้ จึงต้องมี การเข้ารั บการฝึ กฝนร่ างกาย โดยถูกจัดเข้าสังกัดในหน่ วยต่าง ๆ ของกองทหาร เพื่อสร้ างความ
แข็งแกร่ งและให้มีความเชี่ยวชาญในหน่วยของตนที่สังกัดอยู่ ซึ่ งกลุ่มผูท้ ี่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม จะถูกเรี ยกว่า คอพเพ
เลียน ดังนั้น คอพเพเลียน คือ เด็กที่มีภูมิตา้ นทานต่อกัมมันตภาพรังสี โดยเกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม
ตัวละครหลักผูห้ ญิง 3 คน ประกอบด้วย นารุ เสะ อิบาระ โนมูร ะ ทาเอโกะ และฟุคาซาคุ อาโออิ ซึ่ งตัวละคร
ทั้งสามเป็ นคอพเพเลียนทั้งหมด
นารุ เสะ อิ บาระ เป็ นนักเรี ยนชั้นปี ที่ 3 มี ตาแหน่ งเป็ นหัวหน้าหน่ วยพยาบาล
หน้าที่ของหน่วยพยาบาล คือ ช่วยเหลือผูร้ อดชีวิต ความสามารถจากการตัดต่อพันธุกรรม
คือ มีความสามารถในการต่อสู ้สูง มีความแข็งแรงทางกายภาพ ลักษณะนิ สัย คือ มีความ
มุ่งมัน่ อย่างแรงกล้าในการที่จะช่วยผูร้ อดชีวิต และตัวละครหลักหนึ่ งในสามของกลุ่มคอพ
เพเลียนที่ได้รับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผูร้ อดชีวติ

โนมูระ ทาเอโกะ เป็ นนักเรี ยนชั้นปี ที่ 1 สังกัดอยู่หน่ วยพยาบาล ฝ่ ายเยียวยา
หน้าที่ของหน่วยพยาบาล คือ ช่วยเหลือผูร้ อดชีวิต ความสามารถจากการตัดต่อพันธุกรรม
คือ มีความสามารถในการค้นหา มีความสามารถในการมองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ได้ในระยะไกล
สามารถสื่ อสารและเข้าใจสัตว์ต่าง ๆ ได้ ลักษณะนิสยั มองโลกในแง่ดี สุภาพ ตัวละครหลัก
หนึ่งในสามของกลุ่มคอพเพเลียนที่ได้รับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผูร้ อดชีวติ

ฟุคาซาคุ อาโออิ เป็ นนักเรี ยนชั้นปี ที่ 1 สังกัดอยูห่ น่วยพยาบาล หน้าที่ของหน่วย
พยาบาล คือ ช่วยเหลือผูร้ อดชี วิต ความสามารถจากการตัดต่อพันธุ กรรม คือ การลอยตัว
กลางอากาศ พลัง จิ ต และคลื่ น แฟร์ (การปล่ อ ยพลัง ) ลัก ษณะนิ สัย ร่ า เริ ง เป็ นผูส้ ร้ า ง
บรรยากาศในหน่วยพยาบาล กินเก่ง ขี้บ่น คิดว่าตัวเองเป็ นสาวน้อยน่ารัก มักจะชอบพูดจา
เหมื อ นเด็ ก ตัว ละครหลัก หนึ่ ง ในสามของกลุ่ ม คอพเพเลี ย นที่ ไ ด้รั บ ภารกิ จ ค้น หาและ
ช่วยเหลือผูร้ อดชีวติ
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนตอนทั้งหมดของหนังสื อการ์ตูน
หนังสื อการ์ตูนเรื่ อง Coppelion สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์
ภาคที่
เล่มที่
จานวนตอนทั้งหมด
1
1–2
21 ตอน
2
3-8
60 ตอน
3
9 - 18
99 ตอน
รวม
18 เล่ม
180 ตอน
จากการศึกษาตัวบท (Textual Analysis) ทั้งหมด พบว่าในบางตอนมีลกั ษณะของการสร้างตัวละครที่เสมื อน
กับสลายมิติของบทบาทของผูห้ ญิงในแบบเก่าให้หายไป แต่ในขณะเดียวกันบทบาทผูห้ ญิงในแบบเก่าที่หายไปได้ถูกตั้ง
เงื่ อนไขบ้างอย่างไว้กบั ตัวละครหญิง ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ผศู ้ ึ กษา เลือกใช้หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะ
นามาใช้ในการวิเคราะห์แบบเจาะจง โดยผูศ้ ึ กษาทาการคัดเลือกตอนที่ แสดงให้เห็ นถึงอุดมการณ์บทบาททางเพศที่
ชัดเจนผ่านการเชื่อมโยงกันของตัวละคร Coppelion เพื่อเน้นวิเคราะห์การสร้างอุดมการณ์ผ่านการสร้างตัวละคร โดยตั้ง
เงื่อนไขในการเลือกตอนที่นามาใช้ในศึกษา คือ 1.) ตาแหน่งหน้าที่/ความรับผิดชอบของตัวละคร Coppelion 2.) พลัง
ความสามารถของตัวละคร Coppelion 3.) ลักษณะนิสยั ของตัวละคร Coppelion 4.) การเกิดขึ้น/การเกิดใหม่ของตัวละคร
Coppelion 5.) ความรู ้สึกนึกคิดของตัวละคร Coppelion ที่มีต่อตนเองและตัวละคร Coppelion อื่น ๆ
ผลการวิจยั
การสร้ างอุดมการณ์ ในตัวละครฮีโร่ หญิง
โดยทัว่ ไปเราจะเห็นว่าการนาเสนอภาพของผูห้ ญิงในสื่ อที่ผา่ นมานั้น ผูห้ ญิงมักจะถูกจัดให้อยูใ่ นบทบาทของ
การเป็ นผูถ้ ูกกระทาหรื อรอรับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอและผูท้ ี่จะมีบทบาทในการเข้ามาช่วยเหลือล้วน คือ ผูช้ าย
เป็ นส่ วนใหญ่ จุดเริ่ มต้นของการ์ ตูนเรื่ องนี้ มีความแตกต่างออกไปจากการนาเสนอบทบาทของผูห้ ญิงที่เราคุน้ เคย คือ
บทบาทของตัวละครหลักผูห้ ญิง คือ นารุ เสะ อิบาระ, โนมูระ ทาเอโกะ, ฟุคาซาคุ อาโออิ ซึ่ งทั้ง 3 คน ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ ในการเข้าช่ วยเหลื อผูค้ นที่ ติดอยู่ในพื้นที่ เขตอัน ตราย โดยตัวละครหลักผูห้ ญิ งมี ความมุ่ง มัน่ และตั้งใจที่ จ ะ
ช่ ว ยเหลื อผูร้ อดชี วิต อย่างไม่ กลัว ตาย ส่ ง ผลให้ต ัวละครหลัก ทั้ง 3 คน เปรี ย บเสมื อ นฮี โร่ ของเหล่ า ผูร้ อดชี วิตที่ ยงั
หลงเหลื อ ติ ด อยู่ในพื้ นที่ เขตอัน ตราย อย่า งไรก็ ต ามการที่ ต ัว ละครผูห้ ญิ งในเรื่ อ งนี้ จะมาเป็ นฮี โ ร่ ไ ด้น้ ัน ต้อ งผ่าน
กระบวนการปรับแต่งร่ างกายของผูห้ ญิง ซึ่ งไม่ใช่เพียงการปรับแต่งร่ างกายภายนอก แต่เป็ นปรับแต่งที่ลงลึกถึงระดับ
ของพันธุกรรมโดยองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสร้างทักษะในด้านความรู ้ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเข้ากับ
สังกัดกองทัพทหารที่ คอพเพเลี ยนแต่ละคนสังกัดอยู่ โดยปราศจากการเลื อกหรื อตัดสิ นใจของตัวผูห้ ญิ งเองตั้งแต่
ขั้นตอนการเริ่ มต้นจนถึงขั้นตอนการเข้าสู่ การทาภารกิจ กล่าวคือ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการ์ ตูนเรื่ องอื่น ๆ ที่นาเสนอฮีโร่
ชายนั้น ส่ วนใหญ่จะมีข้ นั ตอนการตัดสิ นใจก่อนที่จะเข้าสู่ การเป็ นฮีโร่ เช่น เกิ ดจากตัวละครเองมีความฝั นที่ อยากจะ
ปกป้ อง เกิดจากปมบางอย่างในชีวิต หรื อเป็ นกฎเกณฑ์บางอย่างทาให้ฮีโร่ เหล่านั้น เป็ นผูถ้ ูกเลือกให้มีความสามารถ มี
พลังวิเศษหรื อบังเอิญเข้าไปพอเจอกับเหตุการณ์บางอย่างและตัดสิ นใจที่จะเข้าไปทาภารกิจนั้น ๆ ซึ่ งไม่ว่าจะเกิดขึ้น
เพราะเหตุใด ส่ วนใหญ่การเป็ นฮีโร่ ของตัวละครชายจะยังมีจุดที่นาเสนอว่าตัวละครนั้น ๆ ได้ตดั สิ นใจเป็ นฮีโร่ ดว้ ยตัว
เขาเอง ในขณะที่การเป็ นฮีโร่ หญิงในเรื่ องนี้ไม่ได้เกิดจากการตัดสิ นใจของตัวละคร แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็ นเครื่ องมือ
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ในการทาภารกิจ ผ่านการนาร่ างกายมาทดลองอย่างโหดร้าย แต่กลับไม่ได้ทาให้ตวั ละครเกิดการลุกขึ้นสู ้หรื อต่อต้าน
ความโหดร้ายนี้ พร้อมทั้งเข้าสู่ กระบวนการยินยอมโดยระบบความคิดของตัวละครเอง ว่าหากไม่มีเหตุการณ์หรื อพื้นที่
ภัยพิบตั ิน้ ี อาจไม่ได้ทาให้เขาเกิดมา จึงจะเห็นได้วา่ ตัวละครฮีโร่ หญิงในเรื่ องนี้ จะสยบยอมให้กบั อานาจของความเป็ น
วิทยาศาสตร์ ที่แม้จะสร้ างความโหดร้ ายต่อร่ างกายของผูห้ ญิ งผ่านการทดลอง แต่ตวั ละครฮี โร่ หญิ งกลับ มองความ
ผิดพลาดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นเหมือนส่วนหนึ่งของการที่ทาให้เธอได้เกิดมา
อุดมการณ์ ในหน้ าที่
ลักษณะที่สาคัญอย่างหนึ่งของคอพเพเลียนที่สะท้อนออกมาให้เห็นจากตัวละครหลักในเรื่ องนี้ คือ อุดมการณ์
ของทหาร อุดมการณ์พยาบาล และการเชิ ดชูความเป็ นวิทยาศาสตร์ ตัวละครในเรื่ องนี้ มีองค์ประกอบของกองทัพซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนเป็ นโครงสร้างใหญ่ในการกาหนดหน้าที่ ของคอพเพเลี ยน โดยตัวละครคอพเพเลียนจะต้องถูกส่ งเข้า
โรงเรี ยนของกองทัพทหารและจาแนกไปสังกัดต่าง ๆ เพื่อฝึ กฝนและเรี ยนรู ้หน้าที่ ในสังกัดของตนเอง และนาสิ่ งที่
เรี ยนรู ้มาใช้เมื่อได้รับภารกิจ ซึ่ งตัวละครหลักในเรื่ องนี้ ถูกจัดอยูห่ น่วย/สังกัดพยาบาล ในการนาเสนออุดมการณ์ทหาร
และอุดมการณ์พยาบาลในการ์ ตูนเรื่ องนี้ ไม่ได้มีการนาเสนอถึงเรื่ องราวตอนที่ ตวั ละครหลักทั้ง 3 ตัว ในตอนที่อยูใ่ น
โรงเรี ยนทหารเลย แต่อุดมการณ์เหล่านี้ ได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้เห็ นในรู ปแบบของภารกิ จ/หน้าที่ ความรับผิด ชอบ
รวมถึงลักษณะนิสยั ของตัวละครของแต่ละตัว
อุดมการณ์ ทหาร
เมื่ อต้องมี การนาเสนอภาพของผูห้ ญิ งที่ มีความมุ่งมัน่ แข็งแกร่ ง ต่อสู ้กับความลาบากและรุ นแรงอย่างไม่
ท้อถอย การสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ตัวละครโดยใช้บทบาทและอุดมการณ์ของบทบาทหน้าที่น้ นั ๆ จึงเป็ นจุดสาคัญ
ในการนาเสนอเพื่อเชื่อมโยงให้ผบู ้ ริ โภคหรื อผูอ้ ่านเกิดความเข้าใจและคล้อยตามไปกับตัวละครนั้น ซึ่ งในเรื่ องนี้เผยให้
เห็ นถึ งอุดมการณ์ ทหารที่ แฝงอยู่ในตัวละครฮี โร่ หญิ ง กล่าวคื อ ทหารหรื อกองทัพทหาร เป็ นสัญลักษณ์ ของความ
แข็งแกร่ ง อดทน ปกป้ อง ต้องยึดมัน่ ต่อหน้าที่และผลสาเร็ จของภารกิจเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นเสมือนขั้วตรงข้าม
กับภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงที่สังคมส่ วนใหญ่มองว่าผูห้ ญิงเป็ นเพศที่อ่อนแอ การที่จะลุกขึ้นมาปกป้ องหรื อต่อสูอ้ าจจะขัด
ต่อภาพลักษณ์ที่สังคมคาดหวังกับเพศหญิงที่จะต้องเรี ยบร้อย อ่อนหวาน ดังนั้น การที่จะสร้างหรื อเปลี่ยนภาพลักษณ์
ผูห้ ญิงที่สังคมส่ วนใหญ่มองว่าเป็ นเพศที่อ่อนแอให้เป็ นฮีโร่ ที่แข็งแกร่ งนั้น วิธีการหนึ่ งที่การ์ ตูนเรื่ องนี้ นามาใช้ในการ
ประกอบสร้างฮีโร่ หญิง คือการดึงเอาความเป็ นชายที่อยูภ่ ายใต้บทบาทหน้าที่ของกองทัพทหาร ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นจุดศูนย์
รวมของความเป็ นชายอย่างสู งสุ ดเข้ามาสวมทับให้กบั ผูห้ ญิง เมื่อบทบาทสาคัญของกองทัพ คือ ความแข็งแกร่ ง และ
การ์ ตูนเรื่ องนี้ ได้นาตัวละครหญิงเข้ามาผูกกับเข้ากับกองทัพทหาร จึ งเป็ นสิ่ งที่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความคล้อย
ตามและไม่รู้สึกแปลกหรื อขัดต่อสถานะของผูห้ ญิงที่ลุกขึ้นมาปกป้ องผูอ้ ื่นอย่างที่สื่อการ์ตูนเรื่ องนี้ได้นาเสนอ
อุดมการณ์ พยาบาล
ดังที่ ได้มีการกล่าวในข้างต้นถึงอุดมการณ์ทหารที่ ฝังแน่ นในตัวละคร ซึ่ งมีส่งผลต่อการกระทา การนึ กคิด
กระบวนการตัดสิ นของตัวละคร ที่เป็ นลาดับขั้นตอนระหว่างการทาภารกิจและการรับคาสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชา แต่การ
ปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชานั้น ตัวละครนารุ เสะ อิบาระ ไม่ได้มีการสยบยอมทุกครั้ง ตัวละครได้มีการต่อต้าน/
ขัดคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้รอดชี วิต ซึ่ งในเรื่ องนี้ ตวั ละครหลักทั้ง 3 คน แม้จะถูกฝึ กอยูใ่ น
กองทัพทหาร แต่สังกัดหน่ วยงานในกองทัพนั้น เป็ นสังกัดพยาบาล อาชี พของพยาบาลนั้นสิ่ งสาคัญคือการช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น ในการขัดคาสั่งของตัวละครนารุ เสะ อิบาระ จึงเป็ นการขัดคาสั่งเพื่อทาตามอุดมการณ์ตามหน้าที่ของเธอเองที่ มี
หน้าที่ช่วยเหลือและรักษาผูร้ อดชีวติ
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อุดมการณ์ของตัวละครหลักในเรื่ องนี้ ส่ วนใหญ่จะถูกเชื่อมโยงเรื่ องหน้าที่และภารกิจของตนเข้ากับการให้
คุณค่าตนเอง เนื่ องจากความคิดของตัวละครถูกกล่อมเกลาด้วยความคิดที่วา่ การพวกเธอเกิดมานั้น เนื่ องจากเหตุการณ์
ภัยพิบตั ิจากสารกัมมัตภาพรังสี ที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนหนึ่ งของญี่ปุ่น ดังนั้นเธอจึงมีหน้าในการทาภารกิจตามที่ได้รับ หาก
ไม่มีหน้าที่ หรื อวัตถุประสงค์ที่ตนจะต้องทา เท่ ากับการที่ เกิ ดมานั้นไม่มีความหมายหรื อความจาเป็ น ส่ งผลให้เธอ
ลดทอนคุณค่าผ่านจิตสานึ กของตัวเธอเอง ซึ่ งระบบความคิดของตัวละครฮีโร่ หญิงนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยง
คุณค่าของการมีชีวติ อยูข่ องเธอเองกับหน้าที่ความรับผิดชอบในอาชีพอย่างฝังแน่น
อุดมการณ์ วทิ ยาศาสตร์
การนาเสนอความเป็ นวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องนี้ ใช้ภาพตัวแทนของผูช้ าย ซึ่ งเป็ นผูค้ ิดค้นและสร้างเหล่าคอพเพ
เลียนขึ้นมา ซึ่งในเรื่ องนี้นกั วิทยาศาสตร์มองว่าเหล่าคอพเพเลียนเป็ นเพียงผลงานวิจยั ที่เป็ นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้า
ของวงการวิทยาศาสตร์ โดยคอพเพเลียนส่ วนใหญ่ถูกสร้างให้เป็ นผูห้ ญิง ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าผูห้ ญิงเป็ นเพศที่ตอ้ งอยู่
ภายใต้อานาจของความเป็ นชาย ผูช้ ายเป็ นผูส้ ร้าง และผูห้ ญิงเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
การสร้ างร่ างกายฮีโร่ หญิง
การสร้ า งคอพเพเลี ย นในเรื่ อ งนี้ ก ารเกิ ด จากการตัดต่ อ พัน ธุ ก รรมเพื่ อ สร้ า งภู มิ คุม้ กัน ในการต่ อ ต้า นสาร
กัมมันตรังสี โดยข้อจากัดของการสร้างคอพเพเลียน คือ ร่ างกายของคอพเพเลียนหญิงจะไม่มีมดลูก เนื่องจากมดลูกเป็ น
อวัยวะส่ วนเดี ยวที่ ไม่สามารถตัดต่อพันธุ กรรมให้เกิ ดการต่อต้านหรื อทนต่อสารกัมมันตรังสี ได้ ดังนั้น คอพเพเลียน
หญิงจึงไม่สามารถให้กาเนิดลูกได้ ในการ์ตูนเรื่ องนี้มีการสร้างมนุษย์ข้ ึน โดยทาให้มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการปล่อยพลังบางอย่างได้ หรื อสร้างให้ร่างการทนต่อสารบางอย่างได้ ซึ่งเป็ นเรื่ องของการจินตนาการหรื อแฟนตา
ซี ที่เกินความเป็ นจริ ง แต่ทา้ ยที่สุดแล้ว ร่ างกายของผูห้ ญิงยังคงถูกลดทอนความสามารถบางอย่างโดยที่แม้แต่เรื่ องใน
จินตนาการยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านได้ กล่าวคือ การมีลูกนั้นเป็ นสามารถเฉพาะของผูห้ ญิง แต่ผหู ้ ญิงกลุ่มนี้กลับจะไม่
สามารถให้กาเนิดลูกได้ เพื่อแลกกับการได้มาซึ่งความเป็ นฮีโร่ ดังนั้นการสร้างฮีโร่ หญิงจึงไม่ต่างอะไรไปจากการทาให้
ร่ างกายของผูห้ ญิงกลายเป็ นผูช้ าย อีกทั้งการสร้างข้อกาหนดที่ให้เฉพาะมดลูกเป็ นความอ่อนแอ ยังสะท้อนให้เห็นถึง
การสร้างสัญลักษณ์ให้ผหู ้ ญิงเป็ นเพศที่อ่อนแอ ดังนั้นหากผูห้ ญิงจะกลายมาเป็ นบุคคลที่เข้มแข็งจึงต้องลักษณะเฉพาะนี้
ออกไป อีกทั้งความสามารถในการให้กาเนิ ดนี้ ยังสามารถหยิบจับและคัดเลือกพันธุ กรรมที่ ดีและไม่ดี ได้ตามความ
ต้องการของผูใ้ ห้กาเนิ ด รวมถึงยังสามารถให้กาเนิ ดได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการ ความสามารถในการให้กาเนิ ดของความ
เป็ นวิทยาศาสตร์จึงไม่ต่างไปจากโรงงานการผลิตที่ไม่จาเป็ นต้องพึ่งลักษณะเฉพาะของผูห้ ญิงอีกต่อไป นอกจากนี้เซลล์
ร่ างกายของคอพเพเลียนยังสามารถนามาสกัดเป็ นยาเพื่อให้ร่างกายของมนุษย์ทวั่ ไปสามารถป้ องกันกัมมันตภาพรังสี
เป็ นเวลา 10 นาที การเข้า มาช่ ว ยเหลื อ ของคอพเพเลี ยนจึ ง ไม่ เป็ นแค่ความสามารถเท่ า นั้นที่ จะถู ก นามาใช้ในการ
ช่วยเหลือและปกป้ อง แต่เซลล์ร่างกายของผูห้ ญิงยังถูกสร้างและอุทิศให้กบั การเยียวยาและช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยเช่นกัน
ข้อจากัดของคอพเพเลียนอีหนึ่งประการ คือ คอพเพเลียนจะมีอายุไขที่จากัดโดยที่ไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์วา่
คอพเพเลียนแต่ละคนนั้นจะมีอายุไขเท่าไหร่ หรื ออยูไ่ ด้นานเท่าไหร่ ซึ่ งในตอนสุ ดท้ายของเรื่ องนี้ ตวั ละครนารุ เสะ อิบา
ระ ตายเนื่ องจากหมดอายุขยั ของตัวเอง ยกเว้น ฮารุ โตะ คุโรซาวะ ตัวละครคอพเพเลียนชายที่ ใช้เซลล์ในการตัดต่อ
พันธุกรรมของดร.คอพเพริ อุส ผูร้ ิ เริ่ มคิดค้นในการสร้างคอพเพเลียน และเป็ นตัวละครเดียวที่ได้รับความสามารถในการ
ฟื้ นฟูร่างกายตัวเองได้หรื อการเป็ นอมตะ ความเป็ นวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องนี้ ถูกนาเสนอพื้นที่ ของความเป็ นชายผ่าน
ตัวแทนของตัวละครทั้งสองตัวละครนี้ สะท้อนให้เห็นถึงอานาจของความเป็ นชายที่จะยังคงอยูแ่ ละไม่ถูกทาลาย ดังเห็น
ได้จากการสร้ างตัวละครคอพเพเลี ยนชายและคอพเพเลี ยนหญิ ง การคงอยู่ของผูช้ ายและผูห้ ญิ งถูกให้ความสาคัญ
แตกต่างกัน ในขณะที่คอพเพเลียนฮารุ โตะ คุโรซาวะ ผูเ้ ป็ นตัวแทนของวิทยาศาสตร์ถูกสร้างให้คงอยูแ่ ละเป็ นอมตะ แต่
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คอพเพเลียนหญิงกลับไม่ถูกนามาสร้างให้เป็ นอมตะ แม้วา่ ตัวละครหลักทั้ง 3 จะทาหน้าที่ในการช่วยเหลือผูอ้ ื่นก็ตาม
แต่กลับถูกนาเสนอในส่วนของข้อบกพร่ องทางอายุขยั และเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งหาที่ผชู ้ ายต้องหาทางแก้ไข
อย่างไรก็ตามตัวละครฮารุ โตะ คุโรซาวะ สามารถถอนสูตรยาและปรับปรุ งยาที่จะช่วยคอพเพเลียนที่หมดอายุ
ไขให้ฟ้ื นคืนชี พขึ้นมาได้ แต่มีเงื่ อนไขว่าเมื่อคอพเพเลียนรับประทานยานี้ เข้าไปแล้วเมื่อฟื้ นขึ้นมาจะกลายเป็ นมนุษย์
ทั่ว ไป คื อ ร่ า งกายจะไม่ ส ามารถต้า นทานสารกัม มัต ภาพรั ง สี ไ ด้อี ก เลย ในเรื่ องนี้ ตัว ละครคอพเพเลี ย นหญิ ง
เปรี ยบเสมือนฮีโร่ ที่เข้าไปต่อสู ้และอุทิศตัวเองเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น ในขณะเดียวกันตัวละครคอพเพเลียนชายกลับถูกยก
ให้เสมือนพระเจ้าที่ชุบชี วิตหรื อฟื้ นคือชี พให้กบั ตัวละครฮีโร่ อีกทอดหนึ่ ง ซึ่ งตอนจบของเรื่ องนี้ เมื่อภารกิ จจบลงตัว
ละครนารุ เสะ อิบาระ กลายเป็ นมนุษย์ธรรมดา เสมือนกับว่าเมื่อภารกิจเสร็ จสิ้ น หน้าที่ และสถานะความเป็ นฮีโร่ ของ
ผูห้ ญิงก็จบลงด้วยเช่นกัน รวมถึงวิธีการในการช่วยเหลือ เมื่อการช่วยเหลือผูอ้ ื่นของตัวละครหญิงในเรื่ องนี้ถูกนาเสนอ
ด้ว ยพละก าลัง ที่ เ ดิ ม เป็ นเรื่ อ งของความเป็ นชายและจิ ต ใจที่ ต ้อ งการช่ ว ยเหลื อ ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ ความเป็ นหญิ ง ใน
ขณะเดี ยวกันการช่วยเหลือของตัวละครชายถูกนาเสนอด้วยความคิด การค้นคว้าและการวิเคราะห์ผ่านบทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์แทนความรุ นแรงด้านพละกาลัง
อุดมการณ์ ความเป็ นผู้หญิงดี
การนาเสนอความเป็ นผูห้ ญิ งดี ในเรื่ องนี้ ไม่ใช่ การนาเสนอความเป็ นผูห้ ญิ งผ่านพฤติกรรมภายนอกเพียง
เท่านั้น แต่เป็ นการสร้างความเป็ นผูห้ ญิงดีผา่ นความคิดของตัวละคร ที่แม้ภายนอกจะออกมาต่อสู ้ ดูแข็งแรง ไม่อ่อนโยน
หรื ออ่อนแอทางร่ างกาย แต่ภายในจิตใจของตัวละคร กลับอ่อนโยนและแสดงถึงความเป็ นผูห้ ญิงที่สังคมคาดหวัง ด้วย
การไม่คิดนอกกรอบและไม่ต้ งั คาถามหรื อต่อต้านต่ออานาจความเป็ นชาย
การสร้ างตัวร้ าย
การสร้างตัวละครให้กลายเป็ นตัวร้าย ภายใต้อุดมการณ์ความเป็ นผูห้ ญิงดี เกิดจากสองส่ วน ส่ วนแรกตัวร้าย
ที่มาจากการตั้งคาถามและการขัดคาสัง่ ในการ์ ตูนเรื่ องนี้จะมีตวั ละครคอพเพเลียนที่จะคอยขัดขวางไม่ให้ฮีโร่ ทาภารกิจ
ได้สาเร็ จ หากพิจารณาในส่วนเป้ าหมายของฮีโร่ ที่ตอ้ งการช่วยเหลือผูร้ อดชีวติ ให้ออกไปจากเมืองนี้ การที่ตวั ร้ายในเรื่ อง
นี้ เข้ามาขัดขวางนั้น สามารถตีความได้วา่ เป็ นตัวละครที่ไม่ดี หากแต่เมื่อพิจารณาในเป้ าหมายของตัวร้ายแล้ว จะเห็นได้
ว่าเจตนาของตัวละครร้ายกลุ่มนี้ ได้ไม่ตอ้ งการขวางเพื่อความสนุกสนานหรื อความสะใจ แต่เกิดจากการตั้งคาถามของ
การเกิดมาของตนเอง กล่าวคือ ตัวละคร โอสึ คานอน เกิดตั้งคาถามและสงสัยว่าแท้จริ งแล้วกลุ่มคอพเพเลียนถูกสร้างขึ้น
เพราะจุดประสงค์ของการช่วยเหลือผูค้ นหรื อแท้จริ งแล้วเกิดมาเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งตนยังได้รับรู ้วา่
คอพเพเลียนเป็ นเพียงการทดลองที่ในตัวคอพเพเลียนจะมีอายุไขที่จากัด ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ที่เกิดมาแล้วจะสามารถมี
อายุไขที่ยนื ยาว เมื่อตัวละคร โอสึ คานอนได้รับรู ้วา่ ตัวเองเป็ นเพียงการทดลองที่ไม่ได้ถูกให้คุณค่าของการมีชีวติ ส่งผล
ให้เธอลุกขึ้นมาต่อต้านและขัดขวางการปฏิ บตั ิ ภารกิ จของกลุ่มตัวละครฮี โร่ ในขณะที่ ตวั ละคร นารุ เสะ อิบาระ ตัว
ละครฮีโร่ ในเรื่ องนี้ เชื่ อในสิ่ งที่ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อทางโรงเรี ยนฝึ กของเธอ โดยปราศจากการตั้งคาถามใด ๆ ตัวละคร
หญิงที่ ลุกขึ้นมาตั้งคาถามและต่อต้านคาสั่ง เผยให้เห็ นถึงการที่ ผูห้ ญิงลุกขึ้นมาต่อต้านอานาจและคาสั่งของผูช้ าย ที่
ตนเองรับรู ้ถึงความไม่ยตุ ิธรรมและการถูกลดทอนความเป็ นมนุษย์ ซึ่ งการต่อต้านของตัวละครทั้งสองได้ส่งผลให้เธอ
กลายเป็ นตัวร้ายของเรื่ อง จากการที่ไม่ประพฤติตนตามคาสัง่ หรื อกรอบโครงสร้างที่ผชู ้ ายวางและกาหนดหน้าที่ไว้
ส่ วนที่สอง คือ แม่พนั ธุ์เลว กล่าวคือ ตัวละคร โอสึ คานอน และโอสึ ชิอง ได้เข้ามาขัดขวางกลุ่มคอพเพเลียน
ฝ่ ายดีที่กาลังพยายามจะไปช่วยเหลือผูร้ อดชีวิต โดยในเหตุการณ์การต่อสู ้คอพเพเลียนฝ่ ายดีได้มีการกล่าวถึงพันธุกรรม
ของตัวละคร โอสึ คานอน และโอสึ ชิอง ว่าได้รับมาจากนักแสดงหญิงชื่อว่า โอสึ คุอง โดยเบื้องหลังของนักแสดงสาว
คนนี้ เป็ นฆาตกรต่อเนื่ อง ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างเหตุผลสนับสนุนความเป็ นผูห้ ญิงเลวในลักษณะของการโทษ
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ความเป็ นแม่ ซึ่ งในที่น้ ี ไม่ได้หมายถึงความเป็ นแม่ที่ให้กาเนิดและการเลี้ยงดู แต่หมายถึงการเป็ นแม่พนั ธุ์ จึงกล่าวได้วา่
การที่ตวั ละครทั้ง 2 ตัวนี้ กลายเป็ นคนร้ายไม่ใช่เหตุผลทางความผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์หรื อเหตุผลทางการเมืองเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มาจากพันธุกรรมที่ไม่ดีมาตั้งแต่ตน้ กาเนิด
อย่างไรก็ตามในตอนท้ายของเรื่ อง ตัวละคร โอสึ คานอน และ โอสึ ชิอง ได้กลับใจ และร่ วมมือกับตัวละคร
นารุ เสะ อิบาระ โดยให้เหตุผลว่าการที่ ตวั ละคร นารุ เสะ อิบาระ ทาในสิ่ งที่ ควรทาโดยไม่คิดอะไร ไม่ต้ งั คาถามหรื อ
ต่อต้านกับระบบที่เป็ นอยู่ ทาให้เขาเหมือนกับมนุษย์ทว่ั ไปมากกว่า ซึ่ งต่างจากการที่ตอ้ งมาพยายามต่อสู ้หรื อต่อต้าน
โดยไม่รู้วา่ สุ ดท้ายแล้วจะเป็ นอย่างไร ดังนั้นแล้วตัวละคร โอสึ คานอน และ โอสึ ชิอง เป็ นภาพตัวแทนของการสอน
ผูห้ ญิงให้ควรสยบยอมต่ออานาจความเป็ นชายได้อย่างดี ว่าหากผูห้ ญิงไม่ต้ งั คาถามหรื อต่อต้านต่อโครงสร้างอานาจ
ความเป็ นชาย และทาตามคาสัง่ ผูห้ ญิงก็จะได้รับการยอมรับจากสังคม
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ตัวละครฮีโร่ หญิงในการ์ ตูนเรื่ อง Coppelion มีการนาเสนอบทบาทของผูห้ ญิงจากเดิมที่อยูใ่ นสถานะที่รอรับ
ความช่วยเหลือเป็ นผูเ้ ข้าไปช่วยเหลือผูอ้ ื่น แต่อย่างไรก็ตามการที่ ฮีโร่ หญิงทั้ง 3 คนจะสามารถเข้าสู่ สถานะของการ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้น้ นั ยังคงต้องมีการปรุ งแต่งร่ างกายและสวมบทบาทสถานะให้เสมือนกับเป็ นผูช้ าย ผ่านการดัดแปลง
ร่ างกาย เช่ น คอพเพเลี ยนหญิ งในเรื่ องนี้ ตอ้ งไม่มีมดลูกที่ เป็ นสัญลักษณ์ เฉพาะของความเป็ นผูห้ ญิ ง โดยมดลูก ถูก
นาเสนอให้กลายเป็ นของความอ่อนแอในพื้นที่ของความเป็ นชาย พร้อมสวมบทบาทหน้าที่การเป็ นทหารเพื่อสนับสนุน
บทบาทการช่วยเหลือผูอ้ ื่นที่ไม่ใช่การช่วยเหลือที่มาจากผูห้ ญิงโดยเฉพาะ แต่เป็ นการช่วยเหลือจากกองทัพผ่านภาพของ
ผูห้ ญิ งเพียงเท่านั้น แต่ในขณะเดี ยวกันยังคงมี การสงวนพื้นที่ กองทัพให้คงความเป็ นพื้นที่ ของผูช้ าย ด้วยการจากัด
บทบาทหลักของฮีโร่ หญิงให้เป็ นกลุ่ม/สังกัดพยาบาล เพื่อให้ภาพความช่วยเหลือของฮีโร่ หญิงเป็ นเรื่ องของจิตใจ ความ
อ่อนโยน ความรัก ซึ่ งสอดคล้องกับบทบาททางเพศที่ สังคมคาดหวังต่อผูห้ ญิง พร้อมทั้งเชิ ดชูความเป็ นชายสมัยใหม่
ด้วยการนาเสนอความเป็ นชายกับองค์ความรู ้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาครั้งนี้สรุ ปได้วา่ ฮีโร่ หญิงในหนังสื อการ์ตูนญี่ปุ่น เรื่ อง Coppelion เป็ นผลิตรู ปแบบการนาเสนอ
ผูห้ ญิงที่ดูฉีกออกไปจากขนบเดิม คือ ให้ตวั ละครหลักเป็ นผูห้ ญิงทั้งหมดในการดาเนินเรื่ อง ซึ่งหาได้ยากในการ์ตูนญี่ปนุ่
ประเภทแอคชัน่ และให้บทบาทที่ดูเหมือนยกย่องเชิดชูผหู ้ ญิงให้เป็ นฮีโร่ ด้วยการเปลี่ยนภาพลักษณ์ และบทบาทของ
ผูห้ ญิงเพียงผิวเผิน แต่อย่างไรก็ตามการ์ตูนเรื่ องนี้ยงั คงผลิตซ้ าอุดมการณ์บทบาททางเพศ โดยมุ่งเน้นไปที่จิตสานึกและ
ความรับผิดชอบ โดยที่ ผหู ้ ญิงยังคงต้องเชื่ อฟั งและปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูช้ าย ด้วยการยกอ้างองค์ประกอบของหน้าที่
และอาชีพของตัวละคร ซึ่งบทบาททางหน้าที่และอาชีพของตัวละครยังคงถูกเชื่อมโยงเข้ากับความเป็ นเพศหญิงและเพศ
ชายตามที่สังคมคาดหวังได้อย่างแนบเนี ยน มิได้ถูกตัดขาดให้เป็ นอิสระจากกัน ดังนั้น การ์ ตูนเรื่ อง Coppelion จึงเป็ น
การผลิตและผลิตซ้ าอุดมการณ์บทบาททางเพศ โดยผูห้ ญิงที่จะได้รับการยกย่องนั้น คือ ผูห้ ญิงที่มีความสอดคล้องกับ
การอยูภ่ ายใต้บงั คับบัญชาต่อระบบปิ ตาธิปไตย
กิตติกรรมประกาศ
ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.โกสุม โอมพรนุวฒั น์ ที่ให้คาปรึ กษาในการศึกษาครั้งนี้เป็ นอย่างดี ขอบคุณ
พี่ณชั และนุ๊กที่คอยแลกเปลี่ยนความรู ้และมุมมองใหม่ ๆ และขอบคุณครอบครัวที่คอยเป็ นกาลังใจให้เสมอ
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