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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาหนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่นที่มีตัวละครฮีโร
เป็นผูหญิง โดยมุงเนนการถายทอดและสรางอุดมการณแบทบาททางเพศผานตัวละครหลักหญิงในเรื่อง 
Coppelion และวิเคราะหแมุมมองของผูอานเพศชายที่มีตอตัวละครฮีโรหญิง เรื่อง Coppelion ซึ่งมีฮีโร
เป็นผูหญิงทั้งหมด โดยใชกรอบแนวคิดเรื่องอุดมการณแและบทบาททางเพศในการวิเคราะหแการเลาเรื่อง 
องคแประกอบตาง ๆ ของตัวบท เพื่อเผยใหเห็นถึงการน าเสนอบทบาทของผูหญิงในสถานะของการเป็น 
ตัวละครฮีโรในหนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่น รวมทั้งวิเคราะหแบทสัมภาษณแผูอานเพศชาย 
เพ่ือสะทอนใหมุมมองของผูอานเพศชายที่มีตอตัวละครฮีโรหญิง 

จากการศึกษานี้พบวา การแตูนเรื่อง Coppelion มีการน าเสนอภาพของผูหญิงใหดูแข็งแรง  
กลาหาญ คอยชวยเหลือผู อ่ืน ซึ่งหากมองเพียงผิวเผินแลวผูหญิงเสมือนไดรับการยกสถานะมากขึ้น 
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แตหากวิเคราะหแลึกลงไปจะพบวาตัวละครหญิงในเรื่องนี้ยังคงตกอยูภายใต
ระบบปิตาธิปไตย ที่มีผูชายคอยควบคุมผานภาพตัวแทนของความเป็นวิทยาศาสตรแและกองทัพทหาร 
พรอมสอดแทรกขนบความเป็นผูหญิงดีตามที่สังคมคาดหวังดวยการสรางคูเทียบระหวางฮีโรหญิงและ
ผูรายหญิง เพ่ือเสนอใหเห็นวาผูหญิงที่สยบยอมใหกับระบบปิตาธิปไตยเทานั้น ที่จะถูกยกยองและเชิดชู
ใหเป็นฮีโรหญิง และจากการวิเคราะหแมุมมองของผูอานเพศชายท าใหเห็นวา ความเป็นฮีโรยังคงถูกผูกโยง
เขากับบทบาททางเพศอยางเป็นสวนส าคัญ ท าใหการเป็นฮีโรของผูหญิงยังไมถูกปลดปลอยใหเป็นอิสระ 
แตกลับถูกกดทับและท าใหกลายเป็นวัตถุทางเพศเพ่ือตอบสนองระบบชายเป็นใหญ 
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 ABSTRACT 
 

The objective of this research are to study the construction and 
transmission of gender role ideology through the main female characters in Japanese 
action cartoon, Coppelion, and to analyze the views of male readers towards female 
heroes characters about 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 Japanese action cartoon. Interviews with male 
readers were analyzed to reflect the views of male readers towards female hero 
characters. 

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 
takes controls through the representation of science and military forces and through the 
socially expected values of good women created by a binary opposition between female 
heroes and female villains. This is to suggest that only women who are willing to surrender 
to patriarchy would be praised and glorified as a female hero. From the analysis of male 
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readers' perspectives, hero is still tied to gender roles, making the female heroes were not 
yet independent but rather oppressed and objectified to fulfill the patriarchy system. 

 
Keywords: Ideology, Gender Roles, Female Heroes, Japanese action cartoon 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  สงผลใหภูมิทัศนแของสื่อ (Media 
Landscape) มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการขยายพ้ืนที่และกลุมเปูาหมายของการสื่อสาร โดย
สื่อใหม ๆ ที่ไดรับความนิยมในกลุมของผูสงสารและผูรับสาร เชน หนังสือพิมพแออนไลนแ บทความ
ออนไลนแ รวมถึงเครือขายสังคมออนไลนแ (Social Media Network) อยางไรก็ตาม สื่อที่ไดรับความ
นิยมจากกลุมผูบริโภคทุกเพศทุกวัยมาโดยตลอดตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ สื่อหนังสือการแตูน  
(ชมนาด บุญอารียแ, 2555) ที่เนนการใหความรู ความบันเทิงที่มีเนื้อหาคอนขางหลากหลาย ทั้งในดาน
กีฬา วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี ประเพณีสังคมและวัฒนธรรม มีการจัดแบงเรื่องราวความหนักเบาของ
เนื้อหาไปตามกลุมผูรับสารหรือผูบริโภค สงผลใหการแตูนสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดทุกเพศทุกวัย 
เอกลักษณแความนาสนใจของการแตูนมีความนาสนใจ เนื่องจากหนังสือการแตูนมีลักษณะเป็นหนังสือ
ภาพ ที่ผูเขียนการแตูนสามารถเขียนใหมีความนาสนใจไดหลายลักษณะ จากการเลาเรื่อง รวมถึง
ลายเสนการเคลื่อนไหวของตัวละครในการแตูน (ถิรนันทแ  อนวัชศิริวงศแ และพิรุณ อนวัชศิริวงศแ 2553, 
น. 153) แมวาปัจจุบันสื่อหนังสือการแตูนจะสามารถอานทางออนไลนแได แตทางออนไลนแยังคงรูปแบบ
การน าเสนอเหมือนหนังสือการแตูนเลม คือ เนื้อหาและการเรียบเรียง การจัดวางชองการแตูนยังคง
รูปแบบเหมือนกับการตีพิมพแเป็นรูปเลม เพียงแตถูกน าเสนออยูในโลกออนไลนแ ดังนั้น ผูศึกษาจึงมอง
วาหนังสือการแตูนเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีสวนส าคัญในการถายทอดและสื่อความหมายขอความหรือ
ระบบความคิดบางอยางแกผูบริโภค อันเนื่องมาจากหนังสือการแตูนมีการรองรับกลุมเปูาหมายที่
หลากหลายและสามารถท าใหคนทุกเพศทุกวัยสามารถเขาถึงไดงาย 

ในชวงปี พ.ศ. 2553 ถือไดวาเป็นยุคที่หนังสือการแตูนยังไดรับความนิยมสูงอยางตอเนื่อง 
พบวามีสูงถึงประมาณ 10,000 ลานบาทตอปี  (http://www.komchadluek.net, 2553) โดยที่
หนังสือการแตูนญี่ปุุนที่แปลเป็นภาษาไทยถือไดวาเป็นกลุมที่ขายดีที่สุดถึงรอยละ 90 ขณะที่ยอดขาย
ของหนังสือการแตูนไทยอยูที่เพียงรอยละ 5 – 7 เทานั้น สวนที่เหลือเป็นกลุมหนังสือการแตูนจาก
ประเทศอ่ืน ๆ เชน สหรัฐอเมริกา เกาหลี ฮองกง เป็นตน สวนใหญการแตูนจากประเทศญี่ปุุนจะเป็น
การแตูนจากประเทศญี่ปุุนจะเป็นการแตูนที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง โดยนิยมเผยแพรในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพแ 
โทรทัศนแ และวีดิทัศนแเป็นหลัก (ปาริชาติ สุริยวรพันธแ, 2549) นอกจากนี้ ตลาดหนังสือการแตูนในปี 
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พ.ศ.2553 มีมูลคาไมต่ ากวา 5,000 ลานบาท และไดขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 5 -7 (ศูนยแวิจัยกสิกรไทย, 
2553) แสดงใหเห็นวา การแตูนญี่ปุุนเป็นที่ชื่นชอบในหมูผูบริโภค 

การที่การแตูนญี่ปุุนเป็นที่นิยมจนกลายเป็นสินคาสงออกหลักของญี่ปุุนนั้น สวนส าคัญเกิด
จากการที่รัฐบาลญี่ปุุนมองเห็นประโยชนแของการน าการแตูนซึ่งเป็นสินคา Soft Power สงออกไป
จ าหนายและขยายในตลาดตางประเทศ เพราะนอกจากจะสรางผลก าไรใหประเทศแลว การที่
ชาวตางชาตินิยมบริโภคการแตูนญี่ปุุนยังเป็นการสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศญี่ปุุนดวย รัฐบาลญี่ปุุนจึง
ไดมีการรางยุทธศาสตรแที่เรียกวา Cool Japan (วาสนา ปานนวม, 2555) เพ่ือใชในการวางแผนแนว
ทางการด าเนินการสงเสริมการแตูนอยางแข็งขันและตอเนื่อง โดยมีการรวมมือกับภาคเอกชนในการ
ประชาสัมพันธแที่หลากหลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการงานแสดง การจัดแคมเปญสงเสริมการ
ทองเที่ยว การใชการแตูนเป็นสื่อ การแตงคอสเพลยแ1 ในการประชาสัมพันธแในงานส าคัญตาง ๆ  รวมถึง
มีการสงเสริมดานการสรางบุคลากร โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการสราง
บุคลากรใหกับวงการการแตูน มีการจัดตั้งหลักสูตรการแตูนและการจัดฝึกอบรม ดานการวิจัยและการจัด
องคแความรู นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2546 ภาครัฐไดมีการเรงใหมีการขยายการเติบโตของวัฒนธรรมสมัย
นิยม (Popular Culture) ซึ่งไดแก การแตูน ภาพยนตรแ และเกมเพ่ือชวยในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของญี่ปุุนใหมีความเขมแข็ง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งทูตวัฒนธรรมการแตูน (ญี่ปุุนสาร, 2551) ซึ่งถือเป็น
การเสริมสรางก าลังใหกับเศรษฐกิจไดเป็นอยางดี  

จากการศึกษาเบื้องตน พบวา การแตูนญี่ปุุนไดเขามามีบทบาทในเมืองไทยประมาณชวงปี 
พ.ศ.2520 – 2525 และไดรับความนิยมอยางมากในประเทศไทย เนื่องจากการที่ประเทศญี่ปุุนไดมี
การผลักดันธุรกิจดานสื่อการแตูนอยางเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือสงเสริมใหธุรกิจหนังสือ
การแตูนเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ (ปาริชาติ สุริยวรพันธแ, 2549) สาเหตุที่การแตูนญี่ปุุ นไดรับ
ความนิยมในหลาย ๆ ประเทศ คือ มีเนื้อหาสาระที่สนุกและมีความหลากหลาย มีการเลาเรื่องคลาย
นิยาย และมีรูปภาพประกอบสามารถสื่อสารใหผูบริโภคสามารถเขาใจไดงาย ตื่นเตน รวมทั้งมีวิธีการ
น าเสนอที่เราใจ  

ทั้งนี้ หนังสือการแตูนญี่ปุุนที่แปลเป็นภาษาไทยนั้น สวนใหญเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่อง
การตอสู รองลงมาเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรัก (ธารา จันทรอนุ, 2551) นอกเหนือจากนี้ การแตูน
ญี่ปุุนสวนใหญยังนิยมสอดแทรกสาระเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในดานศาสนา คติพจนแ ความเชื่อ ปรัชญา 

                                                           

 1 คอสเพลยแ (Cosplay) เป็นการผสมค าจากภาษาอังกฤษค าวา Costume กับ Play ซึ่ง
หมายถึงการแตงตัวเลียนแบบตัวละครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ตัวการแตูน ศิลปิน ฯลฯ โดยอาจมีการ
แสดงทาทางหรือบุคลิกตามตัวละครนั้น ๆ 
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และขอคิดค าคมของบุคคลส าคัญดานจิตวิทยา ความคิดและพฤติกรรมมนุษยแ ความพยายาม ความ
มุงม่ัน และความสามัคคี 

การแตูนญี่ปุุนสามารถแบงกลุมเปูาหมายออกเป็น 5 กลุม คือ เด็ก, เด็กวัยรุนหญิง, เด็ก
วัยรุนชาย, ผูหญิง, ผูชาย ทั้งนี้แตละกลุมเปูาหมายจะมีความแตกตางกันทั้งในดานของเนื้อหา 
ลักษณะของรูปภาพ ภาษาท่ีใช และความรุนแรง (ธารา จันทรอนุ, 2551) โครงสรางการแบงประเภท
ของการแตูนญี่ปุุนจึงไมเพียงแตมีการแบงตามประเภทของเนื้อหาของการแตูนเทานั้น แตยังมีการจ าแนก
ลึกลงไปถึงการแบงเพศของตัวผูแตง ผูอาน และประเภทของหนังสือการแตูนดวย เชน การแตูนที่แตงขึ้น
โดยผูชาย ประเภทของการแตูนจะเนนไปที่แนวแอคชั่น สงคราม การตอสู เกียรติยศ ศักดิ์ศรี วีรบุรุษ 
โดยมีกลุมผูอานที่เป็นผูชายที่อยูในชวงอายุ 12-18 ปี แตหากมีฉากที่มีความรุนแรง หรือมีเนื้อหา
ออกไปทางเชิงกามารมณแ หรือเราอารมณแทางเพศ ก็จะเนนที่กลุมผูอานที่มีอายุ 18 ปีขึ้น ในขณะที่
การแตูนที่แตงขึ้นโดยผูหญิง ประเภทของการแตูนจะเนนไปที่แนวโรแมนติก เมโลดรามา เกียรติยศ 
พันธะครอบครัวหรือกลุมเพ่ือน เชิดชูวีรบุรุษ โดยมีกลุมผูอานที่เป็นผูหญิงที่อยูในชวงอายุ 12 -18 ปี 
แตหากเป็นกลุมผูอานผูหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้น จะเนนย้ าความสัมพันธแ โดยเฉพาะในดานกามารมณแ 
และความโรแมนติก (ธารา จันทรอนุ, 2551) จึงเห็นไดวาการแตูนที่ผูหญิงแตงหรือการแตูนที่มี
กลุมเปูาหมายที่เป็นผูหญิงจะถูกเชื่อมโยงเฉพาะเรื่องของความรัก และความสัมพันธแ  รวมถึงดานเพศ
ของตัวละครหลักท่ีใชในการด าเนินเรื่อง ยังพบวาสวนใหญตัวละครหลักเป็นเพศชายมากกวาเพศหญิง 

ตอมาไดมีขามเสนแบงระหวางพ้ืนที่ของผูแตงเกิดขึ้น เชน เรื่องกัปตันซึบาสะ ภาค 
Reservoir Chronicle และเรื่องxxxHOLiC ผูแตงใชนามปากกาชื่อ CLAMP โดย CLAMP คือกลุมนัก
วาดการแตูนที่เป็นผูหญิงทั้งหมด 4 คน (จากซายไปขวา) คือ เนโกอิ ซึบากิ, โอคาวะ อาเกฮะ, อิการะชิ 
ซัทซึกิ และโมโคนะ ซึ่งการแตูนทั้งสองเรื่องนี้ แตงโดยผูหญิงแตการแตูนถูกจัดอยูในประเภทการแตูน
ส าหรับผูชาย จึงเป็นการเผยใหเห็นวาผูหญิงสามารถขามเสนแบงของการจัดหลักเกณฑแประเภท
การแตูน โดยไมไดยึดติดอยูกับกรอบโครงสรางการแบงประเภทแบบเดิม ๆ ที่ถูกจัดวางไว 
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ภาพที่ 1.1 กลุมนักวาดการแตูน CLAMP จาก https://th.wikipedia.org/wiki/แคลมป์, โดย วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี. 
 

 
 

ภาพที่ 1.2 การแตูนเรื่อง สึบาสะ สงครามเทพขามมิติ จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สึบาสะ_
สงครามเทพข้ามมิติ, โดย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 
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ภาพที่ 1.3 การแตูนเรื่อง xxxHOLiC จาก https://anitime.in.th/news/xxxholic-rei-manga-last-
4/, โดย Anitime, 2016. 
 

ผูศึกษาจึงตั้งขอสังเกตวา แมการแตูนเรื่อง xxxHOLic จะถูกแตงขึ้นโดยผูหญิง แตเนื้อ

เรื่องท่ีถูกถายทอดออกมา ยังคงเป็นการน าเสนอการตอสู เกียรติยศ ศักดิ์ศรี วีรบุรุษ ของตัวละครชาย 

ซึ่งถือเป็นการผลิตซ้ าอุดมการณแความเป็นชายผานงานเขียนของตัวผูหญิงเอง จึงเกิดการตั้งค าถามวา

หากการแตูนที่น าเสนอการตอสู สงคราม เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของตัวละครหญิงจะมีการถายทอดหรือ

สรางอุดมการณแผานตัวละครหญิงออกมาเป็นอยางไร  

การแตูนเรื่อง เซเลอรแมูน (Sailor Moon) โดยผูแตง นาโอโกะ ทาเคอุจิ การแตูนที่มีตัว

ละครเอกเป็นผูหญิงและมีบทบาทคอยชวยเหลือ พิทักษแความยุติธรรม ตีพิมพแครั้งแรกในปี 2535 และ

ในปัจจุบันการแตูนเรื่องเซเลอรแมูนถูกสรางขึ้นมาทั้งหมด 6 ภาค หรือ 226 ตอน โดยในการริเริ่มเขียน

การแตูนนั้น นาโอโกะไดรับค าแนะน าจากบรรณาธิการ คือ ใหลองเขียนการแตูนที่ตัวการแตูนสวมใสชุด

นักเรียนกะลาสี จนกลายมาเป็นเรื่องเซเลอรแมูน 
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ภาพที่ 1.4 การแตูนเรื่อง เซเลอรแมูน จาก http://sailormoonnews.com/2014/05/17/viz-
media-to-release-all-2 0 0 -episodes-of-sailor-moon-subbed-and-with-a-new-dub-on-
dvd-blu-ray-and-streaming-starting-may-19th/sailor_moon_season_1_promotional 
_image/, โดย Sailor Moon News, 2014. 

 
การแตูนเรื่องเซเลอรแมูนถูกจัดเป็นการแตูนแนวโรแมนติก เลาเรื่องราวของนักเรียนสาวชั้น

มัธยมตน มีลักษณะนิสัยซุมซาม เรียนไมดี กีฬาไมเกง แตไดบังเอิญไปชวยแมวประหลาด ที่สามารถ
พูดได ท าใหเธอไดรับพลังบางอยางท าใหสามารถแปลงรางเป็นเซเลอรแมนู เพ่ือตอสูกับเหลาราย รักษา
ความสงบ พรอมทั้งไดรับภารกิจคนหาเพ่ือชวยเหลือเจาหญิง แมการแตูนเรื่องเซเลอรแมูนจะเป็นการแตูน
ที่มีเนื้อหาของการที่ผูหญิงตองเขาไปตอสูและชวยเหลือผูอ่ืน แตอยางไรก็ตาม เมื่อมีเหตุการณแคับขัน 
ตัวละครหญิงแมจะมีความสามารถมากแคไหนก็ยังคงตองพ่ึงพาตัวละครชาย เอกลักษณแของการแตูน
เรื่องเซเลอรแมูนอีกประการหนึ่ง คือ การแปลงราง ซึ่งทวงทาในการแปลงรางจะแสดงถึงความออนของ
รางกายหญิงสาว รวมถึง แขน ขา และนิ้วมือที่เรียวยาว รวมทั้งทาทางในการตอสู ยังคงมีทวงทาที่
ออนโยน และอาวุธที่มีสีสันสดใส นารัก โดยตัวละครหญิงในเรื่องเซเลอรแมูนจะตองมีการแปลงราง
กอนการตอสูทุกครั้ง เพราะในรางปกติจะมีความออนแอ และไมสามารถที่ชวยเหลือผูอ่ืนได ดังนั้น
เนื้อหาของการแตูนเรื่องนี้จึงยังคงมีความเชื่อมโยงในเรื่องของความสวยงาม และความรักของหนุมสาว 
การจินตนาการถึงความโรแมนติกของนางเอกท่ีมีตอพระเอก  
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ภาพที่ 1.5 อุปกรณแส าหรับแปลงรางของเซเลอรแมูน จาก
https://www.youtube.com/watch?v=2VZDVwFto2o, โดย Gunz Nuntawat, 2015. 
 

 
 

ภาพที่ 1.6 ทวงทาการแปลงรางของตัวละครในการแตูนเรื่องเซเลอรแมูน จาก 
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2012/02/A11754703/A11754703
.html, โดย Barry Banana Caramel, 2555. 
 

 
 

ภาพที่ 1.7 ทวงทาการแปลงรางของตัวละครในการแตูนเรื่องเซเลอรแมูน (ตอ) จาก 
https://pantip.com/topic/35738345, โดย Nihaoman, 2559. 
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ภาพที่ 1.8 ทวงทาการแปลงรางของตัวละครในการแตูนเรื่องเซเลอรแมูน (ตอ) จาก 
https://pantip.com/topic/30537029, โดย Lemonade4-0, 2556. 
 

 
 

ภาพที่ 1.9 ทวงทาการแปลงรางของตัวละครในการแตูนเรื่องเซเลอรแมูน จาก 
http://sailormoonnews.com/2012/12/17/countless-sailor-moon-references-in-ebiten/, 
โดย Sailor Moon News, 2012. 
 

ผูศึกษาท าสืบคนการแตูนญี่ปุุน ฉบับแปลภาษาไทยที่มีเนื้อหาประเภทแอคชั่น ที่มีตัว
ละครหลักเป็นผูหญิงทั้งหมด ซึ่งมีจ านวนนอยมาก เนื่องจากสวนใหญเมื่อเป็นการแตูนประเภทแอ็คชั่น 
ตัวละครที่เป็นตัวหลักมักจะผูชายอยูเสมอ สวนการแตูนที่มีตัวละครหลักเป็นผูหญิงนั้น มักจะอยูใน
พ้ืนที่ของการแตูนประเภทโรแมนติกเป็นสวนใหญ 
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การแตูนประเภทแอ็คชั่นที่มีทั้งตัวละครหลักท้ังชายและหญิงสวนใหญตัวละครหญิงจะถูก
ลดทอนสถานภาพใหกลายเป็นเพียงผูชวยเหลือและคอยสงเสริมตัวละครชายเพียงเทานั้น จึงท าให
เห็นวาพ้ืนที่ของผูหญิงในหนังสือการแตูนประเภทแอ็คชั่นนั้นมีจ านวนนอยมาก 

จากที่ผูศึกษาสืบคนหนังสือการแตูนญี่ปุุนฉบับแปลภาษาไทย ที่มีตัวละครหลักเป็นผูหญิง
ในประเภทแอ็คชั่น ซึ่งไดแก หนังสือการแตูน เรื่อง Coppelion โดยหนังสือการแตูนเรื่องนี้ถูกจัดอยูใน
ประเภทแอ็คชั่น และมีตัวละครหลัก 3 ตัว เป็นผูหญิงทั้งหมด  

 

 
 

ภาพที่ 1.10 การแตูนเรื่อง Coppelion สามนางฟูาผาโลกนิวเคลียรแ จาก 
http://animepon.com/coppelion-สามนางฟ้า-ผ่าโลกนิวเคล/, โดย animepon, 2018. 
 

การแตูนเรื่อง Coppelion เป็นผลงานของ โทโมโนริ อิโนะอุเอะ ตีพิมพแเป็นภาษาญี่ปุุน
ครั้งแรกในปี 2551 โดยบริษัท โคดันฉะ และตีพิมพแเป็นฉบับภาษาไทยครั้งแรกในปี 2553 โดย วิบูลยแ
กิจ พับลิชชิ่ง กรุ฿ป โดยมีชื่อเรื่องในฉบับภาษาไทยวา Coppelion สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ เป็น
การแตูนประเภทแอ็คชั่น2 มีกลุมเปูาหมายเป็นผูชายอายุ 18 ปีขึ้นไป ในชวงแรกการแตูนเรื่อง 
Coppelion ไดตีพิมพแลงในนิตยสาร Weekly Young Magazine ในปี 2551 ตอมายายไปลงใน 
Monthly Young Magazine ในปี 2555 และไดตีพิมพแออกมาเป็นรูปแบบของหนังสือการแตูน และ
การแตูนเรื่อง Coppelion ติดอันดับหนังสือการแตูนที่มียอดขายที่ดีสุดเป็นล าดับที่ 29 ของชารแตโอริ

                                                           

 2 การจัดแบงประเภทของหนังสือการแตูนญี่ปุุนที่น ามาแปลเป็นภาษาไทยนั้น ไดถูกแบง
ประเภทโดยส านักพิมพแของทางประเทศญี่ปุุน ผูเป็นเจาของลิขสิทธิ์ 
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คอน3 ในปี 2552 นอกจากนี้ในปี 2556 ไดมีการน ามาสรางเป็นการตูนอนิเมชั่นฉายผานทางโทรทัศนแ
ความยาว 13 ตอนจบ สรางโดยสตูดิโอ GoHands (https://en.wikipedia.org/wiki/Coppelion) 
โดยผูศึกษาจะท าการศึกษาเนื้อหาในการแตูนเรื่อง Coppelion ฉบับภาษาไทย4 เป็นจ านวน 18 เลม 

การแตนูเรื่องนี้เป็นการรวมเอาพ้ืนที่ที่ถูกจัดใหเป็นพ้ืนที่ของผูชาย คือ กองทัพทหาร และ
วิทยาศาสตรแ เขามาเป็นองคแประกอบหลักของเรื่อง แตใชตัวละครหลักเป็นผูหญิงทั้งหมด จึงท าให
เสมือนเป็นการสลายเสนแบงระหวางพ้ืนที่ความเป็นชายกับความเป็นหญิงใหหายไป ผูศึกษาจึงสนใจ
ที่จะศึกษาการแตูนเรื่อง Coppelion ในเรื่องของอุดมการณแบทบาททางเพศที่ผลิตซ้ าและถายทอดผาน
ตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้วาเป็นอยางไร เมื่อตัวละครหญิงไดเขาสูพื้นที่ของความเป็นชาย 

จากที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาการแตูนเป็นสื่อส าคัญที่มีอิทธิพลในการสราง
ความหมายทางวัฒนธรรม หรือการสรางอุดมการณแหลักตอสังคม มีการจัดวางและผลิตซ้ าจน
กอใหเกิดการตอกย้ าโครงสรางทางความคิดทัศนคติ คานิยมตาง ๆ ใหแกผูบริโภค การแตูน จึง
เปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่มีอ านาจในการสงตออุดมการณแที่สังคมไดก าหนดบรรทัดฐานหนาที่และ
ความเป็นหญิงชายเอาไว ผานการรอยเรียงเรื่องราวที่ดูเป็นการจินตนาการแตสามารถครอบครอง
พ้ืนที่ทางความคิดของผูบริโภคได 

การศึกษานี้มุงเนนวิเคราะหแการสรางอุดมการณแบทบาททางเพศของตัวละครฮีโรหญิงใน
หนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่น และไดรับการตีพิมพแในประเทศไทย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เพ่ือวิเคราะหแอุดมการณแบทบาททางเพศที่ผลิตและผลิตซ้ าผานตัวละครฮีโรผูหญิงใน
หนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่น เรื่อง Coppelion  

2. เพ่ือวิเคราะหแมุมมองของผูอานเพศชายที่มีตอตัวละครฮีโรหญิงในหนังสือการแตูน
ญี่ปุุนประเภทแอคชั่น เรื่อง Coppelion  

                                                           

 3  “Oricon Chart” คือ ชารแตเพลงที่ถูกยกยองวาเป็นการจัดอันดับที่นาเชื่อถือ และไดรับ
ความไววางใจจากสื่อตาง ๆ มากท่ีสุดเป็นอันดับ1 ในญี่ปุุน รวมถึงการจัดอันดับการแตูนที่ไดรับความ
นิยม เริ่มกอตั้งขึ้นในปี 1967 โดยบริษัท Original Confidence Inc. จุดประสงคแของการกอตั้งขึ้น 
เพ่ือท าการตรวจสอบยอดขายและดูแลเรื่องการตลาดใหกับคายเพลงและสื่อตาง ๆ โดยผลในการจัด
อันดับมาจากการส ารวจยอดซื้อ ที่ทางรานคาในเครือขายรวบรวมให 
 4   ซึ่งตอไปนี้ผูศึกษาจะเรียกหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion สามนางฟูาผาโลกนิวเคลียรแ 
ในฉบับภาษาไทย วา Coppelion 
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1.3 ค าถามการวิจัย 
 

1. หนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่นที่มีตัวละครฮีโรเป็นผูหญิง มีการถายทอดหรือ
สรางอุดมการณแบทบาททางเพศ ผานตัวละครหลักหญิง เรื่อง Coppelion อยางไร 

2. ผูอานเพศชายมีการรับรูหรือมุมมองเกี่ยวกับอุดมการณแบทบาททางเพศที่ถายทอด
ผานตัวละครฮีโรหญิงในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion หรือไม อยางไร 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตดานเนื้อหา ผูศึกษาเลือกหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion เนื่องจากเป็นหนังสือ
การแตูนญี่ปุุนที่จัดอยูในประเภทแอคชั่น5 และมีตัวละครฮีโรเป็นผูหญิงทั้งหมด ผลงานผูแตงโดยโทโม
โนริ อิโนะอุเอะ ฉบับภาษาไทย ตีพิมพแโดย วิบูลยแกิจ พับลิชชิ่ง กรุ฿ป จ านวน 18 เลม เป็นจ านวนตอน
ทั้งหมด 180 ตอน และท าการคัดเลือกตอนที่แสดงใหเห็นถึงอุดมการณแบทบาททางเพศที่ชัดเจน โดย
เงื่อนไขในการคัดเลือกเลือกตอนที่น ามาใชในการวิเคราะหแ คือ 1.) ต าแหนงหนาที่/ความรับผิดชอบ
ของตัวละคร Coppelion 2.) พลังความสามารถของตัวละคร Coppelion 3.) ลักษณะนิสัยของตัว
ละคร Coppelion 4.) การเกิดขึ้น/การเกิดใหมของตัวละคร Coppelion 5.) ความรูสึกนึกคิดของตัว
ละคร Coppelion ที่มีตอตนเองและตัวละคร Coppelion ดวยกันเอง ไดออกมาเป็นจ านวน 54 ตอน  

ขอบเขตดานประชากร หมายถึง ผูอานเพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป และเคยอานหนังสือ
การแตูนเรื่อง Coppelion ฉบับภาษาไทย จ านวน 5 คน หรือจนกวาขอมูลจะอ่ิมตัว (Saturation 
point) 
 
1.5 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. ฮีโรหญิง หมายถึง  ตัวละครหลักหญิง ที่ไดรับการยกยองวามีความกลาหาญและ
เสียสละ 

2. ตัวละครหลัก  หมายถึง  ตัวละครที่ปรากฏอยูในหนังสือการแตูน มีบทบาทเป็นตัว
ละครเอก มีสวนส าคัญในการด าเนินเรื่องในการแตูน ซึ่งในการศึกษาการแตูนเรื่อง Coppelion ไดแก 
นารุเสะ อิบาระ, ฟุกาซาคุ อาโออิ, โนมูระ ทาเอโกะ 

                                                           
5 หมวดของการแตูนเรื่องนี้ที่ไดรับการจัดประเภทจากส านักพิมพแ/ผูเป็นเจาของลิขสิทธิ์จาก

ประเทศญี่ปุุน 
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3. Coppelion หมายถึง หนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion สามนางฟูาฝุานโลกนิวเคลียรแ 
ฉบับภาษาไทย 

4. แอคชั่น  หมายถึง  เนื้อหาที่มีลักษณะของผูมีพลังวิเศษ มีการไลลา หรืออาจเป็นการ
ชวยเหลือ การตอสู การหลบหนีวิกฤตที่เกิดจากการท าลายลาง น้ าทวม ระเบิด ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
(http://www.filmsite.org/genres.html) 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. เพ่ือใหรูเทาสื่อที่มีการน าเสนอบทบาททางเพศของผูหญิง ในฐานะตัวละครฮีโรหญิง 

ในหนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่น 
2. เพ่ือใหทราบถึงมุมมองความคิดของผูอานเพศชายที่มีตอตัวละครฮีโรหญิง ในหนังสือ

การแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่น 
3. เพ่ือเป็นขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูผลิตสื่อในการเปลี่ยนแปลงความคิดดาน

อุดมการณแบทบาททางเพศท่ีมีตอผูหญิง 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง "ตัวละครฮีโรผูหญิงในการแตูนแอคชั่นญี่ปุุน เรื่อง COPPELION: 

วิเคราะหแอุดมการณแบทบาททางเพศและมุมมองของผูอานเพศชาย" มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. ความหมายของการแตูน 
2. การแตูนญี่ปุุน 
3. แนวคิดเก่ียวกับการเลาเรื่อง 
4. แนวคิดอุดมการณแ 
5. แนวคิดบทบาทชาย – หญิง 
6. เพศสถานะกับสื่อมวลชน 
7. แนวคิดทฤษฎีการเป็นฮีโร 
8. แนวคิดทฤษฎีวาทกรรมเชิงวิพากษแ 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 ความหมายของการ์ตูน 
 

ความหมายดั้งเดิม 
ค าวา การแตูน  มาจากภาษาอังกฤษ คือ Cartoon ซึ่งรับมาจากภาษาอิตาเลียน คือ 

Cartone และตอมารับมาจากภาษาฝรั่งเศส คือ Carton ซึ่งแปลวา กระดาษ หรือกระดาษการแด เดิม
ทีค าวาการแตูน เป็นศัพทแที่ใชกันเฉพาะในวงการศิลปะ ซึ่งหมายถึง ภาพรางบนกระดาษขนาดเทาแบบ 
กอนจะน าไปถายทอดลงสูพ้ืนที่ท างานจริง หรือชิ้นงานจริง ส าหรับการท างานจิตรกรรม ภาพผนัง 
งานปักผามาน ฯลฯ 

ความหมายใหม 
ค าวา การแตูน ไดเกิดความหมายใหมในความเขาใจของผูพูดหรือผูฟังแทนความหมาย

เดิม จากภาพรางหรือแบบราง เป็นหลากหลายความหมายมากขึ้น ดังนี้ 
1. หมายถึง ภาพลอและภาพข าขัน  
ความหมายนี้เกิดจากในปีค.ศ.1843 ไดมีการประกวดภาพเขียนเปียกปูน (Fresco) 

ประดับผนังอาคารรัฐสภาหลังใหมของอังกฤษ ภาพรางหรือภาพการแตูนที่ถูกสงเขามาในงานนี้ ไดถูก
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น ามาแสดงในประชาชนไดชม นิตยสารพ้ันชแ (Punch) ซึ่งเป็นนิตยสารลอเลียนและเสียดสี (Parody 
& Satire) จึงไดจับเอาเรื่องนิทรรศการภาพรางหรือการแตูนนี้ มาเป็นประเด็นในการเขียนภาพการแตูน
ของตนเอง แตเป็นการน าภาพจากนิทรรศการมาลอเลียนเสียดสี 

2. หมายถึง ภาพที่เรียบงาย 
เนื่องจากภาพลอและภาพข าขันมักมีลักษณะเรียบงาย ดังนั้นภาพที่มีลักษณะนี้ แมจะ

ไมไดวาดขึ้นเพ่ือลอเลียนหรือเสียดสี ก็ถูกเรียกวา การแตูนไปดวย 
3. หมายถึง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) แบงออกเป็น 2 แบบ แบบที่หนึ่ง คือ

ภาพเคลื่อนไหวที่คนสามารถสรางข้ึนไดเอง ซึ่งมีลักษณะแบบการแตูน ดังนั้นภาพเคลื่อนไหวกับการแตูน
จึงเป็นสิ่งเดียวกัน เป็นความหมายที่รับรูกันกอนที่เทคนิคการท าภาพเคลื่อนไหวจะพัฒนามากขึ้นดวย
คอมพิวเตอรแ ซึ่งในปัจจุบัน ภาพเคลื่อนไหวมีการพัฒนาไปอยางมาก จนลักษณะเหมือนจริงมากขึ้น 
ทั้งมิติ และแสงเงา ซึ่งดูไมเป็นการแตูน (ภาพราง) อีกตอไป และแบบที่สอง ซึ่งปัจจุบันรูปแบบของ
การแตูนที่คนคุนเคยมากที่สุด คือ ภาพยนตรแการแตูน (Animation) จากโทรทัศนแ ซึ่งสามารถเขาถึงผูคน
ไดงายและเร็ว ดังนั้น เมื่อคนรุนหลังเจอการแตูนสวนใหญจากโทรทัศนแ จึงสงผลใหเกิดความเขาใจหรือ
นึกถึงค าวาการแตูน ในรูปแบบ Animation กอนแบบอื่น 

 
2.1.1 ประเภทของการ์ตูน 

Roy Paul Nelson ไดจัดประเภทการแตูน ดังนี้ 
1. เกณฑแเนื้อหา ไดแก Political 
2. เกณฑแรูปแบบ แบงออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

(1) Comic Strip โดยทั่วไปเป็นแบบ 3-4 ชองจบ แตก็มีแบบตางๆ อีก คือ 
(1.1) Cartoon Panels คือ ชองเดียวจบ 
(1.2) Comic books คือ มีหลายชองตอเนื่องกัน จนเป็นเลมหนังสือ 
(1.3) Underground Comic คือ หนังสือการแตูนที่ตอตาน ก าหนด

มาตรฐาน หรือจรรยาบรรณการแตูน (Comic Code) ที่ออกโดยกลุมผูจัดพิมพแหนังสือการแตูนรายใหญ
ในสหรัฐอเมริกา และในปีค.ศ.1954 ไดมีการรองเรียนจากสังคมเก่ียวกับการควบคุมเรื่องตองหามและ
ความรุนแรงในหนังสือการแตูน 

(2) Gag Cartoon การแตูนข าขัน ซึ่งมักจะมีรูปแบบ ค าบรรยายประกอบ หรือ
อาจไมมีเลยก็ได คือ การแตูนใบ (Pantomime Cartoon) 

(3) Sport Drawing คือ ภาพขนาดเล็ก มีความกวางประมาณ 1 คอลัมนแ 
อาจเป็นการบรรยายประกอบเนื้อหาที่มีอยูคูกัน หรือเป็นภาพที่ใชประดับก็ได 

Ref. code: 25615724035109YXD



15 

(4) Animation Cartoons คือ ภาพยนตรแการแตูน รวมทั้งการแตูนในแบบภาพ
สไลดแ (Slides) ที่ใชในการน าเสนอ (Presentation) ดวย 

3. เกณฑแการสื่อสารหรือการใชงาน แบงออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
(1) Illustrative Cartoons คือ การแตูนบรรยายภาพ แบงออกเป็น 2 

ประเภท 
(1.1) Illustrative for Editorial คือ ภาพประกอบเนื้อหา 
(1.2) Illustrative for Advertisers คือ ภาพประกอบโฆษณา 

(2) Greeting Cards คือ การแตูนในบัตรอวยพร ซึ่งมักเป็น 2 พับ คือ มี
การแตูนกับขอความดานหนา และมีขอความดานใน จึงมีลักษณะคลายกับการสื่อสารแบบการแตูน 2 
ชอง 

(3) Chalk Talks คือ การแตูนที่เขียนขึ้นสดๆ พรอมกับการ Talk Show 
(4) Cartoon Creations คือ สิ่งสรางสรรคแในแบบการแตูน โดยในที่นี้หมายถึง 

การแตูนในรูปลักษณแอ่ืนๆ เชน ตุ฿กตา ของเลน ฯลฯ 
Randall P. Harrison ไดจัดประเภทการแตูน ดังนี้ 
1. ภาพประกอบที่เป็นการแตูน (Cartoon illustration) แบงออกเป็น 4 ประเภท 

ดังนี้ 
(1) Sport เชน หัวคอลัมนแ หรือภาพประกอบเล็กๆ 
(2) Instructional illustration คือ ภาพประกอบการสอน 
(3) Story illustration คือ ภาพประกอบเรื่อง 
(4) Advertising illustration คือ ภาพประกอบโฆษณา 

2. การแตูนกรอบเดียว (Single - Panel Cartoon) แบงออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
(1) การแตูนข าขัน (Humor Cartoon) 
(2) การแตูนการเมือง (Editorial Cartoon) 
(3) การแตูนกีฬา (Sport Cartoon) 
(4) การแตูนกรอบเดียวในที่ตางๆ 

3. การแตูนศิลปะการเลาเรื่อง (Narrative Art Cartoon) แบงออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 

(1) การแตูนชอง (Comic Strip) แบงออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
(1.1) การแตูนชองข าขัน (Humor Strip) 
(1.2) ชุดนิยายภาพบู฿ - ผจญภัย (Serial Action - Adventure Strip) 
(1.3) ชุดนิยายภาพเริงรมยแ (Serial "Soap Opera" Strip) 
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(2) หนังสือการแตูน (Comic Book) แบงออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
(2.1) หนังสือการแตูนทั่วไป (Traditional Comic Books) ครอบคลุมเรื่อง

ประเภทตางๆ เชน ข าขัน ผจญภัย นิยายวิทยาศาสตรแ วรรณกรรม 
(2.2) หนังสือการแตูนใตดิน (Underground Comic Books หรือ Comix) 

จัดพิมพแโดยไมนึกถึงเรื่องกติกาของคณะกรรมการจรรยาบรรณการแตูน (The Comics Code 
Authority) 

(3) หนังสือนิยายภาพเรื่องสั้น (Graphic Short Story or Graphic Novel) 
4. การแตูนภาพเคลื่อนไหว (Animated Cartoon) 

(1) ภาพยนตรแการแตูนสั้น (Animated Short) 
(2) ภาพยนตรแการแตูนประกอบการสอน (Animated Instructional Film) 
(3) ภาพยนตรแการแตูนเรื่องยาว (Animated Feature Film) 
(4) ภาพยนตรแการแตูนโฆษณา (Animated Commercial) 

5. สินคาการแตูน (Cartoon Product) 
(1) บัตรอวยพร, เครื่องเขียน, โปสเตอรแ 
(2) เสื้อผา, เครื่องประดับ 
(3) สินคาการแตูนอื่นๆ 

Scott McCloud ไดเขียนหนังสือ ชื่อ Understanding Comics ซึ่งวาดวยเรื่อง
ของ Comics หรือนิยายโดยเฉพาะ Scott ไดอธิบายถึงเรื่องของการสื่อสารดวยภาพวามี 3 ลักษณะ 
คือ ภาพที่ใหความเป็นจริง (Reality), ภาพที่ใหความหมาย (Meaning) และภาพที่เป็นแตภาพ 
(Picture Plane) หรือภาพนามธรรม (ศักดา วิมลจันทรแ, 2548) 

Scott ไดวางต าแหนงรูปแบบที่มีหลากหลายของการแตูน ลงในพ้ืนที่สามเหลี่ยม
การสื่อสารของภาพ เพ่ือศึกษาวา การแตูนที่เขียนกันอยูนั้น อยูในต าแหนงใดบาง ในพ้ืนที่สามเหลี่ยม 
โดย Scott ไดรวบรวมการแตูนเป็นจ านวน 116 ภาพ ซึ่งมีทั้งภาพเหมือนจริงที่ท าจากภาพถาย  
หรือ Photo Comic (ภาพที่ 79), ภาพเชิงสัญลักษณแ หรือ Iconic (ภาพที่ 99), และภาพในแนว
นามธรรม หรือ Abstract (ภาพที่ 1) ซึ่งท าใหเห็นรูปแบบของการแตูนที่หลากหลาย และกวางมากขึ้น 
ไมไดจ ากัดอยูแคเพียงภาพลอ ตามความเขาใจเดิม และแสดงใหเห็นวารูปแบบของการแตูนนั้น  
ไมไดมีมาตรฐานที่ตายตัว (ศักดา วิมลจันทรแ, 2548) 
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ภาพที่ 2.1 รูปแบบที่มีหลากหลายของการแตูน จาก เข้าใจการ์ตูน (น. 22-23), โดย ศักดา วิมลจันทรแ, 
2548, กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพแ 
 
2.2 การ์ตูนญี่ปุ่น 
 

ชวงเวลาที่เป็นจุดเริ่มตนของการแตูนญี่ปุุนนั้นยังไมมีการระบุอยางแนชัด โดยมีการกลาว
วา การแตูนญี่ปุุน เริ่มตนเมื่อปลายศตวรรษที่ 7 เนื่องจากมีการคนพบภาพวาดลอเลียนของคนและสัตวแ
บนก าแพงและเพดานวัด ที่วัดโทโรดาจิ และวัดโฮเรียวจิ ในเขตเมืองนารา โดยในยุคนั้นราชส านัก
ญี่ปุุนไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมของประเทศจีน และรับเอาพุทธศาสนาเขามานับถือ โดยสวนใหญ
เป็นภาพวาดหยาบๆของใบหนาคน (สุภิญญา ทองรัตนาศริ, 2544) และในศตวรรษที่ 12 ไดมีการ
เขียนภาพในมวนภาพ ซึ่งเป็นจุดตั้งตนของศิลปะแบบแสดงล าดับเหตุการณแ (Sequential art) ใน
ญี่ปุุน โดยเฉพาะที่เป็น Choju Giga1 (การเขียนมวนภาพเกี่ยวกับสัตวแ) การเขียนภาพในมวนภาพ 
เป็นการเขียนภาพที่เป็นล าดับภาพตอเนื่อง จากซายไปขวา โดยไมมีการแบงชองภาพแบบการแตูนใน
ปัจจุบัน จึงเป็นการเขียนตอเนื่องไปตลอด และฉากเป็นรูปสัตวแตางๆ เชน ลิง สุนัขจิ้งจอก กระตาย 

                                                           

 1  Choju Giga มีการสรางลายเสน รูปทรง ซึ่งการแสดงออกทางอารมณแผานทางสีหนา 
ทาทาง กิริยา และอริยะบทของการเคลื่อนไหว เป็นการแสดงถึงวิถีแบบญี่ปุุนในการจัดการเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ และการจัดวางสิ่งตางๆ ลงในพื้นที่ 
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และคางคก มีการแสดงออก มีอารมณแขัน มีการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นการลอเลียนแบบที่นักบวชและขุน
นางกระท ากัน (บุญสง ชัยสิงหแกานานนทแ, 2558) 

นอกจากนี้ พุทธศาสนานิกายเซนไดใชการเขียนภาพมวน เพ่ือเป็นกิจกรรมสรางสมาธิ
ใหกับจิต และผลิตงานศิลป โดยการใชเสนแตนอย อยางระมัดระวัง เขียนภาพที่มีเนื้อหาทางศาสนา 
นิทานสอนใจทางศาสนา และเรื่องผี ในเวลาตอมามีการขยายจากแวดวงสงฆแไปสู วัฒนธรรมของคน
ทั่วไป โดยมีเนื้อหาที่หลากหลายขึ้น จากเนื้อหาเกี่ยวปีศาจ ไปสูหญิงงาม และนักรบ 

ศตวรรษท่ี 16-17 มีการใชภาพพิมพแจากบล็อกไม โดยภาพจะเป็นสไตลแเฉพาะ ที่เรียกวา 
ukiyo-e (ภาพของโลกที่ลองลอย) ในชวงยุคโทขุงาวะ หรือยุคเอโดะ (1600-1867) เป็นชวงที่ศิลปิน
สามารถสรางสรรคแงานศิลปะใหกับการเสพงานของคนทั่วไป โดยเฉพาะการพิมพแภาพจากบล็อกไมที่
แกะสลักเป็นรูป ภาพจะมีลักษณะเป็นชอง มีการจัดวางเสนและรูปทรง เพ่ือบันทึกชีวิตและกิจกรรม
ของ "'โลกที่ลองลอย' ของโยชิวาระ2" ซึ่งสไตลแภาพพิมพแนี้ใหอิทธิพลกับมัง(ห)งะ ในดานการลอเลียน
เสียดสี สงคราม และศิลปะแบบอีโรติก ที่ตอเนื่องมาเป็นอีโรติกมัง(ห)งะ3 

 
2.2.1 อิทธิพลของ Hokusai Katsushika (1760-1849) 

Hokusai Katsushika (โฮคุโซ คัทซึชิคะ) เป็นผูสรางศัพทแ ค าวา "มัง(ห)งะ" 
(Manga) โฮคุโซ เป็นผูเชี่ยวชาญศิลปะหลากหลายแขนง มีความสามารถในการใชเสนวาดรูปบุคคล
หรือฉากสถานที่ โดยภาพที่ภาพที่ท าใหเขามีชื่อเสียงและเป็นที่รูจัก คือ ภาพคลื่นลูกใหญโถมคนนางา
วะ (Konnagawa) ซึ่งเป็นภาพพิมพแจากบล็อกไม ภาพที่โฮคุโซเขียนและรวบรวมไวในชวง 1815 เขา
เรียกภาพเหลานี้วา "มัง(ห)งะ" หมายถึง ภาพราง ภาพที่แสดงความเพอฝัน หรือภาพจินตนาการ งาน
ของโฮคุโซ เป็นรากฐานใหกับรูปแบบศิลปะหลากหลายรูปแบบในชวงเวลาตอมา 

ชวงเปลี่ยนจากศตวรรษที่ 18 แถบโอซากะมีหนังสือเชือกผูกที่มีการแตูน 20 -30 
หนา โดยหนังสือเชือกผูกนี้ ถูกเรียกวา โทบะเอะ (Toba-e) ตามชื่อผูสราง Choju Giga ตอมาเกิด
หนังสือที่ชื่อวา คิบียอชิ (Kibyoshi) หรือหนังสือปกเหลือง เป็นหนังสือผูกเชือกที่ใชเสนวาดแบบลง
น้ าหนัก เอาเรื่องนิทานจากหนังสือตากจารีตส าหรับเด็ก มาท าใหเป็นเรื่องเลาที่มีลักษณะส าหรับ
ผูใหญ แสดงเรื่องราวใชชีวิตประจ าวันของชีวิตคนเมืองและมักมีการเสียดสี จึงท าใหรัฐบาลของโชกุน
โทขุยาวะมักจะปฏิเสธงานเหลานี้บอยครั้ง 

 

                                                           

 2 โยชิวาระ เป็นพื้นที่ในมุมหนึ่งของนครเอโดะ ที่มีรานน้ าชา รานอาหาร โรงละครแบบจารีต 
และซองระดับสูง โดยพื้นที่นี่ ถือเป็นศูนยแกลางของชีวิตกลางคืน 
 3 บุญสง ชัยสิงหแกานานนทแ, เอกสารประกอบการเรียนภาควิชาปรัชญากับการแตูน. 
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2.2.2 อิทธิพลจากตะวันตก 
ชวงค.ศ.1853 นายพลจัตวาเปอรแรี่ (Matthew Perry) น าเรือรบอเมริกามาจอด

พักที่ Gorahama และกดดันรัฐบาลโชกุนใหเปิดเมืองทา ใหกับประเทศตะวันตกเขามาท าการคา 
เหตุการณแนี้สงผลกระทบตอสังคมญี่ปุุนอยางรุนแรง รวมถึงวัฒนธรรมของญี่ปุุนดวย โดยเหตุการณแที่
เกิดข้ึนมี 2 เหตุการณแใหญๆ ไดแก 

1. การปะทะกันระหวางพวกจารีตนิยม กับพวกท่ีเปิดรับตะวันตก 
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อชนชั้นน าใหมของญี่ปุุน

ดิ้นรนที่จะตามใหทันเทคโนโลยีและความทันสมัยของตะวันตก เพ่ือที่จะใหมีต าแหนงแหงที่  
ที่มีอ านาจในโลกใหม 

ญี่ปุุนในยุคเมจิ (1868-1912)  
ในยุคนี้ การหลั่งไหลของศิลปะตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอศิลปะญี่ปุุน และคน

รุนตอมามีความชอบในสไตลแ และรูปแบบที่พวกเขาเองไดเห็นเพียงแคบางสวนที่ถูกตัดมา  
ภาพการแตูนลอเลียน มีอารมณแขัน และเสียดสีการเมือง ที่ปรากฏในนิตยสาร 

Punch ของอังกฤษ4 ญี่ปุุนเองไดมีการน ามาออกเป็นนิตยสารของญี่ปุุนเองบาง โดยที่ศิลปินญี่ปุุน
ยอมรับกับสไตลแการวิพากษแวิจารณแทางการเมือง และวัฒนธรรมในนิตยสารของตนเอง ชื่อวา The 
Japan Punch (1962)5 

ศิลปินญี่ปุุนแมจะรับสไตลแตะวันตกมา แตก็รวมเอาสไตลแ และจารีตศิลปะแบบ
ญี่ปุุนเขาไว จนเกิดรูปแบบผสม ในนิตยสาร Marumaru Chimbun (1877) เชน ภาพคนญี่ปุุนมอง
คนตะวันตก มีจมูกใหญ รางกายเหมือนอสุรกาย ขณะที่คนญี่ปุุน มองคนญี่ปุุนวาดูมีความสงางาม  
มีรูปลักษณแที่ดี ขณะเดียวกันก็มีการวิพากษแรัฐบาล ชนชั้นสูง และนักอุตสาหกรรม กลุมคนที่ควบคุม
ประเทศไวดวย 

มีการสรางภาพบรรยายการแตูนที่เป็นแบบตะวันตกมากขึ้น เลียนแบบ The 
Yellowkid ซึ่งเป็น Comic stuips ที่มีชื่อเสียงสไตลแ Art deco ในนิตยสารของปารีสและนิวยอรแค 
รวมกับวิธีการวางเลยแเอาแบบเรียบงาย และการสรางมุมมองที่มีอิทธิพลของ ukiyo-e แบบอ่ืน ๆ 
ของญี่ปุุน ท าใหยังคงภาพลักษณแแบบญี่ปุุนที่เดนชัด 

ชวงราวสิ้นยุค 1920 การแตูนแบบชองก็เป็นที่นิยมไปทั้งญี่ปุุน นิตยสารส าหรับ
เด็กท่ีแพรหลาย เชน Shonen Club ยังคงมีตีพิมพแจนถึงปัจจุบัน 

                                                           

 4 ศักดา วิมลจันทรแ, เขาใจการแตูน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแเรือนแกวการพิมพแ, 2548.                                                             

 5 นิตยสาร The Japan Punch กอตั้งโดย Charles Wirgman ชาวอังกฤษ และตอมาคน
ญี่ปุุนไดมาซื้อไป 
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Shonen Club เดิมเป็นการรวมบทความสั้นๆของการแตูน เกมสแ ส าหรับ
เด็กผูชาย และเมื่อการแตูนเป็นที่นิยมไปทั่ว เกือบทุกพ้ืนที่ของญี่ปุุน จึงเริ่มมีการรวมการแตูนชอง พิมพแ
เป็นเลมปกแข็ง ซึ่งไดรับการตอบที่ดีมากจากผูอาน มีการขยายการพิมพแหนังสือการแตูนนอกเหนือจาก
ที่ลงในนิตยสาร โดยท าการแตูนออกมาเป็นหนังสือชุด ซึ่งเปิดเป็นเนื้อหาที่หลากหลายขึ้น แตกตางจาก
การแตูนของอเมริกา การแตูนชองบางเรื่องไดลงติดตอเป็นระยะเวลายาวนาน เชน Norakuro (1931-
1941) 

ตนศตวรรษที่ 20 การแตูนชองและการแตูนญี่ปุุนเป็นที่นิยมไปทั่ว แบบที่ ukiyo-e 
เคยเป็นที่นิยม การแตูนการเมืองแบบนิตยสารลอเลียนการเมืองใหขบขัน จึงไดเปิดทางไปสู การแตูนชอง
ที่ไมเนนการเมือง และเนนเรื่องแบบที่เป็นที่นิยม6 

2.2.3 ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ชวงสงคราม 
เกิดลัทธิเชิดชูทหาร และชาตินิยม ไมใหมีการเผยแพรการแตูนในลักษณะเชิง

วิพากษแสังคม ทั้งนักเขียนและบรรณาธิการการแตูน ถูกขมขูดวยการกลาวหาวาไมเชื่อฟังรัฐบาลทหาร 
ในชวงนี้การแตูนถูกบังคับใหผลิตออกมาเพ่ือโฆษณาชวนเชื่อ และสนองความตองการของรัฐบาล  
ซึ่งเนน ความรักชาติ และความเป็นเอกภาพ จึงท าใหศิลปินบางสวนหยุดผลิตผลงาน หนีออกนอก
ประเทศ และบางสวนยอมท าตามนโยบายรัฐ 

ชวงปลายสงคราม 
เนื่องจากสงครามครั้งนี้ไดเกิดระเบิดนิวเคลียรแที่เมืองฮิโรชิมะ และนางาซากิ  

จึงสงผลใหเนื้อหาในมัง(ห)งะ และอนิเมชั่นทุกวันนี้ ยังมีการโยงกลับไปถึงชวงสงคราม และระเบิด
นิวเคลียรแตางๆ ความขัดแยงระหวางมนุษยแกับเทคโนโลยี ซึ่งน าไปสูการเสนอสารที่เป็นการตอตาน
สงคราม 

หลังสงคราม 
การผลิตมัง(ห)งะและอนิเมชั่นกลับมาฟ้ืนตัวอีกครั้ง พรอมกับอุตสาหกรรม

การแตูน และเนื่องจากโครงสรางของอุตสาหกรรมการแตูนเดิมถูกท าลาย จึงเกิดศิลปินรุนใหมที่มี
ความคิดสรางสรรคแ แปลกใหม และกระตือรือรนในการบุกเบิกและฟ้ืนฟูการแตูน มีการผลิตการแตูนเป็น
หนังสือปกสีแดง เลมเล็ก และมีราคาถูก โดยนักเขียนการแตูนที่ โดงดังจากหนังสือปกสีแดง  
คือ Tezuka Osamu  

 
 

                                                           

 6 บุญสง ชัยสิงหแกานานนทแ, เอกสารประกอบการเรียนภาควิชาปรัชญากับการแตูน. 
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2.2.4 อิทธิพลของ Tezuka Osamu  (1928-1989) 
Tezuka Osamu (เทะสึกะ โอซามุ) ไดชื่อวาเป็น The God of the Modern 

Manga ซึ่งถือไดวาผูมีอิทธิพลตอนักเขียนการแตูนมัง(ห)งะ รุนตอๆมา โดยมีทั้งคนที่ชอบและคนที่
ตอตานรูปแบบการเขียนของเขา โดย เทะสึกะ โอซามุ ไดจัดวางลักษณะส าคัญใหกับมัง(ห)งะสมัยใหม 
ดังนี้ 

1. แรงบันดาลใจจากภาพยนตรแ 
วิธีการเลาเรื่องแบบภาพยนตรแ 

(1) การใชชองภาพแบบการมองออกจากกลองถายภาพยนตรแ 
(2) การใชเทคนิคแบบภาพยนตรแ เชน แพนภาพ ซูมภาพ ตัดฉากแบบ

กระโดดขาม โดยใชพื้นที่ระหวางชองภาพ เหมือนกับการเบรกระหวางเฟรมของภาพยนตรแ 
(3) การใชซาวนแเอ็ฟเฟ็คในการแตูน เพ่ือสรางความสมจริง ไมใชคในฉากการ

ตอสู แตในทุกๆเสียงในชีวิตประจ าวัน เชน เสียงฝนตก เสียงลมพัด 
วิธีที่การเลาเรื่องแบบภาพยนตรแสงผลใหมีการใชหนากระดาษที่เพ่ิมมากขึ้น  

มีจ านวนหนายาวกวาที่เคยท ามา และท าใหเกิดจารีตการเลาเรื่องแบบการแตูนเรื่องยาว 
2. เรื่องเลาทุกประเภท  

(1) ชองการแตูน ไดถูกน ามาใชในการเลาเรื่องไดทุกประเภท 
(2) การสรางเรื่องที่มีความยาว สงผลใหตัวละครก็จะมีพัฒนาการในทางลึก 

ดังนั้นการแตูนเหลานี้ จะใสใจในเรื่องของเวลาที่ผานไป 
(3) การเลียนแบบสไตลแทางศิลปะ จากอนิเมชั่นของตะวันตก เชน มีตาโตมาก

เป็นพิเศษ แตรูปแบบยังเรียบงายตามแบบจารีตญี่ปุุน มีการใชพ้ืนที่แบบดรามา จากภาพพิมพแแบบ 
Ukiyo-e  

การน ารูปแบบตางๆมาปรับเปลี่ยน ผสมผสานการวาดดังกลาว สงผลใหเกิดการ
ปฏิวัติการสรางรูปลักษณแตัวการแตูนที่เป็นแบบเฉพาะของญี่ปุุน 

2.2.5 ความแตกต่างระหว่างการ์ตูนญี่ปุ่นกับการ์ตูนอเมริกา 
ในปี 1954 รัฐบาลของอเมริกาไดมีการก าหนด The Comics Code ขึ้น โดย

สมาคมนิตยสาร การแตูนแหงอเมริกา เพ่ือใหส านักพิมพแการแตูนมีการควบคุมเนื้อหาของหนังสือการแตูน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงท าใหการแตูนสวนใหญมุงเปูาหมายไปที่ผูอานที่เป็นกลุมเด็กผูชาย การแตูน
ที่ผลิตออกมาสวนใหญ จึงเนนไปที่การแตูนแนวซุปเปอรแฮีโร แตถึงแมการแตูนจะมีกลุมเปูาหมายเป็น
เพศชาย แตหนังสือการแตูนจะไมไดมีการระบุเพศไว 

การแตูนญี่ปุุน จะมีการระบุเพศของหนังสือการแตูนไว วาเป็นการแตูนส าหรับเพศ
หญิงหรือเพศชาย ดังนี้ 

Ref. code: 25615724035109YXD



22 

1. Shonen Manga (โชเนน มัง(ห)งะ) คือ การแตูนส าหรับเพศชาย เชน นิตยสาร 
Shonen jump  

2. Shojo Manga (โชโจ มัง(ห)งะ) คือ การแตูนส าหรับเพศหญิง เชน นิตยสาร 
Shojo Beat 

3. Kodomo Manga (โคโดโมะ มัง(ห)งะ) คือ การแตูนส าหรับเด็กโดยเฉพาะ  
จะไมมีการแบงเพศ แตจะเป็นกลุมเด็กอายุต่ ากวา 10 ปี เชน โดราเอมอน แฮมทาโร 

Shonen Manga (โชเนน มัง(ห)งะ) 
Shonen Manga จะเป็นการแตูนที่เขียนขึ้นโดยผูชาย และจะมีกลุมผูอานเป็น

ผูชาย ซึ่งอยูในชวงอายุประมาณ 12-18 ปี โดยการแตูน Shonen จะเนนไปที่แนวแอคชั่น สงคราม 
การตอสู เกียรติยศ ศักดิ์ศรี วีรบุรุษ ความรับผิดชอบตอครอบครัว เพ่ือนพอง และอารมณแขัน สวนธีม
เรื่องจะเป็นแนวประวัติศาสตรแ แฟนตาซี ลึกลับ ผจญภัย กีฬา  

ลักษณะตัวละคร เพศชายจะมี คิ้วหนา เขม และมีทัศนคติแบบไมกลัวตาย  
สวนเพศหญิง จะมีหุนแบบนาฬิกาทราย สวมเสื้อผาชิ้นเล็กชิ้นนอย ที่เนนรูปรางของผูหญิงชัดเจน 
และมักจะมีหนาที่คอยรับใช 

Shojo Manga (โชโจ มัง(ห)งะ) 
Shojo Manga เป็นการแตูนที่เขียนขึ้นโดยผูหญิง และจะมีกลุมผูอานที่เป็นผูหญิง 

อยูในชวงอายุประมาณ 12-18 ปี โดยการแตูน Shojo จะเนนไปที่แนวโรแมนติก เมโลดรามา 
เกียรติยศ พันธะครอบครัวหรือกลุมเพ่ือน เชิดชูวีรบุรุษ แตสวนใหญจะเนนไปที่ความสัมพันธแมาเป็น
อันดับแรก สวนธีมเรื่องจะเป็นแนวประวัติศาสตรแ ผจญภัยแบบแฟนตาซี กีฬา 

ลักษณะตัวละคร เพศหญิง จะมีทัศนคติแบบยอมรับในชะตาที่ก าหนด ขี้สงสาร 
เห็นอกเห็นใจ สนใจในเรื่องวัยรุนทั่วไป สวนเพศชาย จะมีหนาตาสวย รูปรางอรชร หุนบาง (ตัวละคร
ชายที่มีลักษณะแบบนี้ จะเรียกวา Bishonen (บิโชเนน)) 

การ Cross Over การขามกันระหวาง Shonen กับ Shojo 
การขามจาก Shonen ไป shojo เชน เรื่อง Prince of Tennis, อินุยาฉะ, 

ซามูไรพเนจร แตงโดยนักเขียนผูหญิง แตผูอานเป็นกลุมผูชาย ทั้งที่จากเดิมผูชายจะไมอานการแตูนที่
ผูหญิงเขียน เพราะมองวาการแตูนที่ผูหญิงเขียนเป็นการแตูนฝันเฟือง 

การขามจาก Shojo ไป shonen เชน เรื่อง D.N.Angel, กัปตันซึบาสะ  
ภาค Reservoir Chronicle แตงโดย นักเขียนผูหญิง แตการแตูนถูกจัดอยูในประเภท Shonen หรือ
การแตูนส าหรับผูชาย ซึ่งการที่ผูหญิงเขามาอยูในพ้ืนที่ของการเขียนการแตูน Shonen นี้ สงผลใหตัว
ละครหญิงในการแตูน Shonen มีบาบาทมากข้ึน (มากกวาการรับใช) 
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ส าหรับกลุมผูอานทั้ง Shonen และ Shojo เมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะมีการแตูนอีก
ระดับมารองรับ 

Seinen Manga (ไซเนน มัง(ห)งะ) 
Seinen manga จะเป็นการแตูนส าหรับผูชายที่อยูในชวงอายุ 18 ปีขึ้นไป (เริ่มเขา

สูมหาวิทยาลัย ไปจนถึงวัยท างาน) โดยการแตูน Seinen จะเนนไปที่แนวแอคชั่น หรือการสูรบ  
มีเนื้อหาออกไปทางเชิงกามารมณแ หรือเราอารมณแทางเพศ มีอารมณแขัน มีความรุนแรงแสดงออก
ชัดเจน 

ลักษณะตัวละครเอกชาย มีคิ้วหนา เขม มีทัศนะคติแบบสโตอิก (Stoic)7 มีอดีตที่
คลุมเครือ สวนตัวละครหญิง จะมีรูปรางแบบนาฬิกาทราย มีการแสดงออกทาทางที่เนนหุน สรีระของ
ผูหญิง เชน หนาอก กน ตนขา  

Seinen Manga จะมีภาพและเนื้อหาที่ผูใหญใหความสนใจ เชน เรื่องเพศ  
ชีวิตแตงงาน การงาน สงคราม อาชญากรรม ศีลธรรม ความรุนแรง แตจะเนนแนวแอคชั่น ลึกลับ 
สืบสวนสอบสวน ประวัติศาสตรแ 

Josei Manga (โจไซ มัง(ห)งะ) 
Josei Manga เป็นการแตูนส าหรับผูหญิงที่อยูในชวงอายุ 18 ปีขึ้นไป (เริ่มเขาสู

มหาวิทยาลัย ไปจนถึงวัยท างาน) โดยการแตูน Josei จะเนนย้ าความสัมพันธแ โดยเฉพาะในดานกาม
อารมณแ และความโรแมนติก (แตใหความส าคัญ เชิงขอเท็จจริงมากขึ้นกวาความฝันเฟือง แบบ 
Shojo) เนื้อหาแสดงออกชัดเจน เนนตรงไปตรงมาแบบดิบๆ กับเรื่องโรแมนติก และกามารมณแ 

ลักษณะตัวละครเอกหญิง มีการสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ความเป็นอิสระ 
ความกระสับกระสาย กระวนกระวายใจ และการดึงดูดทางเพศ สวนตัวละครชายจะมีลักษณะดึงดูด 
และเซ็กซี่ มีหนาสวย รูปรางหนาขึ้นกวา Bishonen แตจะไมถึงกับมีกลามใหญ ตัวละครชายที่มี
ลักษณะแบบนี้จะเรียกวา Biseinen (บิเซเนน) 

Josei Manga จะมีแนวเรื่องคลายกับ shojo Manga คือ โรแมนติก แฟนตาซี 
อิงประวัติศาสตรแ แตจะมีการรวมถึงเรื่องที่ผูหญิงที่โตขึ้น ใหความสนใจ เชน การท างาน สมาคม  
ชีวิตแตงงาน ชีวิตโสด ครอบครัว เรื่องเก่ียวแมบาน หรือปัญหาแมสามี รวมถึง เรื่องทางเพศที่มากกวา 
Seinen Manga 

 
 

                                                           

 
7 Stoic คือ การเชื่อวาตนเองมีความสามารถเอาชนะใจตนเองได และเชื่อวา ตนเองสามารถ

จัดการกับปัญหาตางๆได 
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Dojinshi (โดจินชิ) 
Dojinshi ถือวาเป็นการแตูนประเภทหนึ่งที่กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญในญี่ปุุน 

โดยเกิดจากกลุมแฟนการแตูน (Fan comics) ที่น าเอาการแตูนหรือตัวละครในการแตูนมาตอเติม เขียน
เรื่องตอจากเดิม น ามาพลิกแพลงเนื้อหา หรือเขียนขึ้นใหม ใหแตกตางจากเรื่องเดิมที่มีอยู แลว  
มาเขียนตามที่ตนเองจินตนาการหรืออยากใหเป็น และในบางครั้งนักเขียนมัง(ห)งะเอง ก็สราง 
Dojinshi จากงานที่ออกเผยแพรแลวของตนเองขึ้นมา เนื่องจากเนื้อหาบางสวนที่ผูเขียนตองการ
น าเสนอนั้น ถูกตัดออก หรือถูกใหปรับเปลี่ยน โดจินชิมักจะมีการตีพิมพแในนิตยสารหรือออกเป็นเลม
การแตูน ซึ่งจะไดรับการตีพิมพแโดยอิสระจากกลุมแฟนคลับ และเผยแพรกันในแวดวงของกลุมแฟน
คลับนั้นๆ 

สวนกฏหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุุน ไดมีการยินยอมใหใครก็ได เขียนหรือวาดการแตูน
เรื่องท่ีมีงานตีพิมพแ หรือเผยแพรออกไปแลว โดยไมถือวาผูสรางสรรคแงานดั้งเดิมจะสูญเสียลิขสิทธิ์ของ
ตนเองไป 

Yaoi (ยาโออิ) 
Yaoi เป็นมัง(ห)งะที่น าเสนอเรื่องโรแมนติกระหวางผูชายกับผูชาย หรือที่เรียกกัน

วา การแตูน Boys' Love เขียนขึ้นโดยผูหญิง และส าหรับผูอานที่เป็นผูหญิง เนื้อหาจะเป็นไปในทาง
เดียวกับ Shojo Manga ที่จะเนนเรื่องราวความสัมพันธแ โดยสวนใหญจะน าตัวละครมาจากสื่อตาม
กระแสหลักทั่วไป และจับคูกันYaoi มักมีการด าเนินเรื่องที่เป็นสูตรส าเร็จ คือ มีตัว Seme (เซเมะ) 
คือตัวละครหลัก และมีการแสวงหาคูของตนเอง ซึ่งเรียกวา Uke (อูเคะ) หรือตัวรับ ตัวละครจะมีการ
แสดงความสัมพันธแระหวางคูชายกับชายที่ดึงดูดใจกัน และมักจะมีเนื้อหาแบบอีโรติกรวมอยูดวย 

ลักษณะตัวละครของ Yaoi หรือ Boys' Love จะเป็นผูชายที่มีรูปรางบางเหมือน
ผูหญิง หนาตาสวย ตัวละครอาจจะมีชวงอายุใดก็ไดนับจากวัยเจริญพันธแ จนถึงผูใหญ ซึ่งจะเรียกมัง
(ห)งะประเภทนี้วา Sonen ai (โชเนน ไอ)8 แตหากตัวละครเป็นเด็กผูชายกอนวัยเจริญพันธแ  
จะเรียกวา Shotacon (โชตาคอน) 

Yaoi มีที่มาจาก 2 แหลง คือ 
1. จากนิตยสารมัง(ห)งะ Shojo ชวงปี 1970 โดยเรื่อง Tanbi9 (ทันบิ) ซึ่งมีการ

แสดงความสัมพันธแแบบ Platonic10 ระหวางเด็กหนุม และกอนหนานี้ ในชวงปี 1961 Mori Mari  

                                                           

 
8 Sonen ai เป็นศัพทแถูกสรางขึ้นในชวงปี 1970 โดยใชส าหรับเรียก มัง(ห)งะประเภทชายรัก

ชาย  
 9 Tanbi ภาษาญี่ปุุน แปลวา สุนทรียะ 
 10 Platonic คือ ความรักเชิงอุดมคติ บริสุทธิ์ ไมมีเรื่องเพศเขามาเก่ียวของ 
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(โมริ มาริ) เป็นนักเขียนคนแรกที่ไดมีการเตรียมพ้ืนที่ใหกับกลุม The Magnificent 49ers ไดทดลอง
เขียนธีมแบบ Homosexual ลงใน Shojo Manga มีงานของ Takemiya keiko เรื่อง Ringo no 
Tsumi (1968) และเรื่อง Natsu e no Tobira (1975) และในปี 1976-1984 งานของ Takemiya 
keiko ไดสรางความนิยมใหกับการแตูนที่มีเนื้อหาแบบ Homosexual ดวยเรื่อง Kaze to Kino Uta 
(จ านวน 17 เลมจบ) และถูกน าไปสรางเป็น Animation11 ในปี 1987 ซึ่งการแตูนเรื่องนี้ ถือเป็นมังงะ
เรื่องแรกที่มีภาพเด็กหนุม 2 คน มีความสัมพันธแทางเพศตอกนั 

ในปี 1972 Moto Hagio มีผลงานชื่อเรื่อง The November Gymnasium  
ซึ่งไดกลายมาเป็นเรื่อง The Heart of Thomas ในปี 1974 โดย Moto Hagio ไดใหสัมภาษณแวา  
"ที่เนนความสัมพันธแแบบ Homosexual ระหวางผูชายกับผูชาย เพราะรูสึกวา ผูชาย 2 คนนั้น  
มีความเสมอภาคกัน สามารถรวมกันเป็นหนึ่งไดอยางบริสุทธิ์ ในขณะที่ผูหญิง 2 คน หากใกลชิดกัน
เกินไป จะเหนียวหนืดเหมือนกับนัตโตะ12" 

2. เริ่มจากกลุม Dojinshi ในชวงปลาย 1970 โดย Yaoi เป็นการลอเลียนเชิง 
กามารณแ ตอ Shonen ที่มีแพรหลาย ทั้งเป็นมัง(ห)งะ และอนิเมะ13 และตอมากลุม Shojo Manga 
ไดเขามาสรางสรรคแงานประเภท Yaoi 

ชวงปี 1980 ผูหญิงไดเขามาก าหนดธรรมเนียมของ Dojinshi ในเรื่องโรแมนติ
กของเพศชาย แบบ Homosexual โดยใชตัวละครจากเรื่อง Six God Combination Godmars 
และเรื่อง กัปตันซึบาสะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไดรับความนิยมมาก และเมื่อ Sakata Yasuka ศิลปินมัง(ห)งะ 
ซึ่งเป็นมือสมัครเลนเขียนเรื่อง Loveri (1980) จึงถูกจัดใหเป็นงานที่ขาดการพรรณนา และเนนเฉพาะ
ผูชายมากเกินไป นักลอเลียนอนิเมะ หรือท่ีเรียกวากลุม Aniparo (อะนิปาโระ) ไดเริ่มตนเรียกงานของ
พวกเขาวา 'Yaoi' ซึ่งบางครั้งถูกตีความวามาจาก YAmetel Oshiri Itai มีความหมายวา Stop! My 
ass hurts. เพ่ือลดคุณคางานประเภทชายรักชาย ซึ่งทุกวันนี้ยังคงมีการใชเรียกการแตูนประเภทนี้อยู 
รวมถึง Dojinshi ของนักเขียนมือใหมดวย ในขณะที่งานที่ผลิตออกมาในเชิงพาณิชยแ ที่มีตัวละครที่
นักเขียนสรางขึ้นเอง จะถูกเรียกวา Boys' Love  

                                                           

 11 Animation คือ การแตูนที่เป็นภาพเคลื่อนไหว 
 12 เหนียวหนืดเหมือนกับนัตโตะ เป็นการเปรียบเปรยของคนญี่ปุุน วา เขากันไมได ไมราบรื่น 
ซึ่งในท่ีนี้ Moto Hagio ตองการจะสื่อวา หญิงกับผูหญิงไมสามารถคูกันได เนื่องจากผูหญิงไมมีความ
เสมอกัน เทากับผูชาย 
 13 อนิเมะ หรือ Anime เป็นภาษาญี่ปุุน มีความหมายเดียวกับค าวา Animation 
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ในญี่ปุุน Yaoi เป็นศัพทแที่ใชเรียก Dojinshi ในเชิงลอเลียน แตส าหรับ
ชาวตะวันตก ไดน ามาเป็นศัพทแที่ใชแบงประเภทของมัง(ห)งะ วาเป็นมัง(ห)งะ อนิเมะ นวนิยาย และ
นิยายของเพศหญิง ที่สรางอุดมคติในเรื่องความสัมพันธแแบบ Homosexual ระหวางเพศชาย 

Yuri (ยูริ) 
Yuri เป็นมัง(ห)งะที่เกี่ยวกับความรักระหวางผูหญิงกับผูหญิง โดยเนนที่ดานของ

อารมณแความรูสึก หรือกามารมณแของความสัมพันธแ หรือมีการน าเสนอทั้งสองดาน เดิมที The wasei-
eigo ไดสรางศัพทแที่เรียกการแตูนประเภทนี้วา Garuzu rabu (Girls' Love)  

สวนของค าวา Yuri14 นั้นเกิดขึ้นในปี 1971 โดยบรรณาธิการนิตยสารเกยแ 
Barazoku ไดน าค าวา Yuri มาใชในการบรรยายถึงกลุมเลสเบี้ยนวา ตรงขามกับเกยแ ซึ่งกลุมเกยแจะใช
ชื่อเรียกวา Bara15 (บาระ) และในชวงปี 1980 ค าวา Yuri ไดถูกน ามาใชเป็นกระแสในแวดวง
ภาพยนตรแ และสื่อตางๆไดน าไปใช เป็นค าเรียกทั่วไป โดยใหความหมายวา เลสเบี้ยน จนในปี 1998 
ค าวา Yuri ไดกลายเป็นการเรียกประเภทของมัง(ห)งะ และอนิเมะ จากการแตูนเรื่อง Maria-sama  
ga Miteru 

ค าวา Yuri ถูกใหความหมายวา เป็นความสัมพันธแระหวางตัวละครที่มีลักษณะ 
ยอมจ านนทั้งสองคน ซึ่งถือวา เป็นตัวแบบของเพศหญิง บางครั้งมีความหมายแฝงถึงการเป็นเล
สเบี้ยน หรือบางเรื่องก็มีการแสดงออกแบบชัดเจนในแบบอีโรติก 

กลุมแฟนการแตูน Shojo มักใชค าวา Yuri วาหมายถึง ผูชายที่มีลักษณะเป็น
ตัวรับ (Uke) แบบยอมจ านน16 ในการจับคูของ Yaoi 

Yuri แมในตอนเริ่มตน จะเนนเปูาหมายไปที่กลุมผูอานเพศหญิง (กลุม Shojo 
กับ Josei) แตในปัจจุบันกับปรากฎในงานที่เนนกลุมผูอานที่เป็นเพศชาย (กลุม Shonen กับ 
Seinen) เชนกัน 

การแตูน Yuri ในชวงปี 1970 เป็นชวงแรกที่เริ่มปรากฎใน Shojo Manga นั้น 
มักจะจบแบบโศกนาฏกรรม ไมสมหวัง แตตอมาในชวง 1990 งานประเภทนี้เริ่มพยายามปรับเปลี่ยน
รูปแบบจากเดิมทีจบแบบโศกนาฏกรรม ใหกลายเป็นจบแบบสมหวัง และเป็นความรักที่สามารถ
เปิดเผยได เชน เรื่อง Revolutionary Girl Utena ของ Wakuni Akisato โดยเรื่องนี้ ไดถูกยกใหเป็น
ผลงานที่ดีชิ้นหนึ่งในประเภทการแตูน Yuri  

                                                           

 14 Yuri ในภาษาญี่ปุุน แปลวา ดอกลิลลี่ 
 15 Bara ในภาษาญี่ปุุน แปลวา ดอกกุหลาบ 
 16 ในการแตูนประเภทชายรักชาย ตัวละครชายที่มีลักษณะยอมจ านนในการจับคู จะเรียกวา 
Neko (เนโคะ) 

Ref. code: 25615724035109YXD



27 

Lolicon (โลลิคอน) 
ค าวา Lolita มีที่มาจากนวนิยายเรื่อง Lolita (1955) ของ Vladimir Nabokov 

ซึ่งเป็นเรื่องของชายวัยกลางคนที่มีความสัมพันธแกับเด็กสาวอายุ 12 ปี ในญี่ปุุนค าวา Lolita  
ใชบรรยายถึง บุคคลที่มีความปรารถนาทางเพศตอเด็กสาวกอนวัยเจริญพันธแ 

ค าวา Lolita Complex ถูกน าเขามาใชในญี่ปุุนเมื่อ เรื่อง The Lolita 
Complex (1966) ที่เขียนโดย Russell Trainer ไดมีการน ามาแปลเป็นภาษาญี่ปุุน และในงานของ
นักเขียนญี่ปุุน ที่ชื่อ Kawabata Yasunari ซึ่งเป็นนักเขียนที่ไดรับรางวัลโนเบลในปี 1968 ไดเคย
เขียนถึงความปรารถนาแบบ Lolicon เป็นเรื่องสั้นชื่อวา I zu Dancer (1925) โดยเป็นเรื่องของ
ผูชายที่หลงรักเด็กสาวกอนวัยเจริญพันธแ แตในเรื่องนี้ จะไมมีการแตะตองหรือลวงเกินเด็กสาว 
เนื่องจากตองการที่จะปกปูองความบริสุทธิ์ของเด็กสาวคนนั้นไว ในสวนของมัง(ห)งะ Wada Shinji 
เป็นคนแรกที่น ามาใชในเรื่อง Stumbling Upon a Cabbage Field ซึ่งเป็นการเขียนลอเลียนเรื่อง 
Alice in Wonderland 

สวนค าวา Lolicon ถูกน ามาใชในปี 1979 โดย Azuma Hideo ไดเขียนมัง(ห)งะ 
Dojinshi เรื่อง Cybele ซึ่งเป็นงานแบบ Lolicon ชิ้นแรกที่มีชื่อเสียงในญี่ปุุน และในปีเดียวกัน 
Miyazaki Hayao ไดสรางอนิเมะ เรื่อง Lupin III : The Castle of Cagliostro โดยมีตัวละครเจา
หญิง เป็นสาวนอย ชื่อ Clarisse และตัวละครนี้ ไดถูกยกใหเป็น Lolicon Idoru (โลลิคอน ไอโดรุ) 
หรือ Lolicon Idol  

ปี 1980-1984 Lolicon ไดรับการตอบรับอยางสูงสุด มีนิตยสาร Manga 
Burikko (1983-1986) และ Lemon People (1981-1988) ไดมีการตีพิมพแภาพแบบ Lolicon 
ออกมามากมาย  

ในปี 1989 ไดเกิดคดีฆาตกรรมเด็กผูหญิง 4 คน โดยผูลงมือฆาตกรรม คือ 
Miyazaki Tsutomu ซึ่งสื่อไดมีการกลาววา Miyazaki Tsutomu เป็นกลุมแฟน Manga Lolicon 
สงผลใหองคแกร NGO ที่ชื่อวา CASPAR ไดมีการออกกฎเกณฑแเพ่ือควบคุม Manga Lolicon  
แตในชวงสิบปีภายหลัง ไดมีผูสื่อขาวไดเปิดเผยวา คดีของ Miyazaki Tsutomu นั้น เป็นการจัดฉาก
ใหมี Manga Lolicon วางอยูบนชั้นหนังสือ และท่ีตางๆในหองพักของ Miyazaki Tsutomu 

จากเหตุการณแคดีของ Miyazaki Tsutomu สงผลให Lolicon ถูกเขามาแทนที่
ดวย Bishojo (บิโชโจ) ในชวงปี 1990 และตอมาในปี 2000 ไดเกิดการผสมผสานระหวาง
องคแประกอบของ Lolicon และ Bishojo เขาดวยกัน และเรียกวา Moe (โมเอะ) 

ปัจจุบัน Lolicon จะเป็นตัวละครหญิง คลายเด็ก อยูในวัยที่ยังไมโตเต็มที่  
แตมีการเนนสรีระของผูหญิง เชน มีหนาอกใหญ มีการแสดงทาทางแบบนารัก และอีโรติก หรือ
เรียกวา Ero Kawaii (อีโระ คาวาอี้) 
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สไตลแ Kaweii17 และ Ero Kawaii เป็นที่นิยมอยางมากในญี่ปุุน เด็กสาววัยในวัย
เรียน สวมเครื่องแบบโรงเรียน กลายเป็นสัญลักษณแ แบบอีโรติกในญี่ปุุน 

ในการศึกษาเกี่ยวกับกลุมผูนิยม Lolicon พบวา  คนกลุมนี้ถูกดึงดูดดวย  
ความงาม ความนารักของตัวละคร มากกวาเรื่องอายุของตัวละคร 

Bishojo (บิโชโจ) 
Bishojo หมายถึง เด็กสาวนารัก (Pretty, Cute Girl) หรือหากแปลตามตัวอักษร

ภาษาญี่ปุุน จะแปลวา เด็กสาวสวย ซึ่ง Bishojo จะเป็นประเภทของตัวละครใน Manga, Anime, 
Hentai, Gyaruge หรือ Galge18 โดย Bishojo ไดรับความนิยมมากในนิตยสารรายสัปดาหแ  
ใน Dojinshi ที่มีตัวละครเด็กสาวนารัก รวมทั้งในเว็บไซตแดวย 

Bishojo จะเป็นตัวละครหญิงที่สวนใหญจะอยูในชวงวัยมัธยม และถูกสรางขึ้นให
มีลักษณะ ที่เนนไปท่ีสรีระของผูหญิงอยางชัดเจน เชน มีขายาวมาก มีหนาอกใหญ 

Moe (โมเอะ) 
Moe หากแปลตามตัวอักษรภาษาญี่ปุุน แปลวา ตูมขึ้น, แตกหนอ Moe เป็น 

ตัวละครที่ผสมผสานลักษณะของ Lolicon กับ Bishojo คือมีลักษณะเหมือนเด็ก ไมเนนสรีระ  
แตจะมีจุดเดน คือ ดวงตาที่ใหญมาก และเป็นประกาย โดยจุดดึงดูดของตัวละคร Moe คือ มีลักษณะ
ที่ดูบริสุทธิ์ ไรเดียงสา และนาเอ็นดูแบบเด็กๆ สวนใหญตัวละครแบบ Moe จะอายุนอย หรือดูเด็ก
กวา ตัวละครแบบ Bishojo  

จินตภาพแบบ Lolicon ในปัจจุบัน ถูกมองวา จริงเกินไป และออกไปทาง
กามารมณแมากเกินไป Moe จึงถูกใชแทนที่ เพ่ือนิยามถึงความปรารถนา หรือความรักแบบแฟนตาซี 

Akamatsu Ken ผูเขียนเรื่อง Love Hina เชื่อวา Moe เป็นสัญชาตญาณแบบ
แมที่แฝงเรนอยูในตัวของผูชาย ที่ตองการปกปูอง เลี้ยงดูตัวละครตามจินตนาการเหลานี้ แตใน
ขณะเดียวกัน ก็มีการแสดงออกทางกามารมณแรวมอยูดวย 

Shingo นักทฤษฎีออนไลนแที่มีชื่อเสียง ไดกลาวถึง Moe ในเว็บ The Heisei 
Democracy โดยแยกประเภทตัวละคร Moe เป็น 4 ประเภท จากฐานของจินตนาการ ไดแก Junai 
(จูไน) คือ รักบริสุทธิ์, Otomekei (โทโทเมะเค) คือ สไตลแเมด (สาวรับใช), Denpa (เดนปะ) คือ พวก
ที่ชอบเคลื่อนไหว หรือมีพลังพิเศษ, Erokawaii (เอโระคาวาอ้ี) คือ นารัก แบบอีโรติก ท าให
ความหมายของ Moe เริ่มไมชัดขึ้น เมื่อค าศัพทแเหลานี้มีความแพรหลาย แตค าวา Moe ไดกลายเป็น
หนึ่งในสิบค า ที่ถูกส ารวจวา มีอืทธิพลที่สุดในญี่ปุุน 

                                                           

 17 Kaweii เป็นภาษาญี่ปุุน แปลวา นารัก  
 18 Gyaruge หรือ Galge คือ เกม Simulator แนวเดทกับสาว เชน Tokemeki Memorial 
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ปี 2005 ตลาด Moe ทั้งอนิเมะ มัง(ห)งะ และวิดีโอเกมสแ มีมูลคาสูงถึง 880 
ลานดอลลแ  

ปี 2007 Newsweek Japan ขึ้นปก The global impact of Moe 
ปี 2008 The nation tourist agency ออกอากาศ และมีคูมือสอนชาวญี่ปุุน  

วาจะอธิบายค าวา Moe ใหกับชาวตางชาติ เป็นภาษาอังกฤษวาอยางไร 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง 
 
การเลาเรื่องเป็นสวนหนึ่งของประสบการณแทางสังคม คนเราสามารถเรียนรูการเลาเรื่อง

จากหนังสือ โฆษณา การแตูน และบทเพลง สิ่งเหลานี้ชวยใหเกิดการเรียนรู การล าดับเหตุการณแอยางมี
เหตุผล เกิดการเรียนรูสัญลักษณแที่ใชในการเริ่มตนและจบลงของเรื่องเลา และสามารถที่จะคาดเดา
เหตุการณแลวงหนาวาจะเกิดเหตุการณแอะไรขึ้น นอกจากนี้การเลาเรื่องยังเป็นการเพ่ิมประสบการณแ  
ในการรับรู ท าใหผูบริโภคสามารถตัดสินตัวละครไดจากการแยกแยะบทบาทคนดีและคนเลว การเลา
เรื่องจึงเป็นสิ่งที่ชวยใหมนุษยแเขาใจเรื่องราวตาง ๆ และการเลาเรื่องไดถูกน ามาใชในการอธิบายโดยไม
จ ากัดรูปแบบ ไมจ ากัดประเภทของสื่อ รวมถึงการพูดคุยในชีวิตประจ าวัน การเลาเรื่องจึงเป็นกลวิธี
ส าคัญที่ท าใหเราสามารถเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง เป็นการจัดระเบียบขอมูลที่ท าใหเรา
เขาใจสิ่งตาง ๆ รวมถึงการกอรางสรางความคิดและคานิยมในเรื่องราวตางๆ (Pranchalee  Intha, 
2013) ส าหรับวิธีการวิเคราะหแการเลาเรื่องสามารถวิเคราะหแไดหลายวิธี คือ 

1. โครงเรื่อง (Plot) 
โครงเรื่อง คือ การจัดล าดับเหตุการณแ ที่ประกอบเขาเป็นเรื่องหรือใหความหมายอยาง

ละเอียด ซ่ึงนับเป็นองคแประกอบส าคัญที่สุดในองคแประกอบทั้งหมด (อิราวดี ไตลังคะ, 2543) โดยปกติ
จะมีการล าดับเหตุการณแในการเลาเรื่องไว 5 ขั้นตอน ไดแก 

(1) การเริ่มเรื่อง เป็นการชักจูงความสนใจใหติดตามเรื่องราว มีการแนะน าตัวละคร 
แนะน าฉากหรือสถานที่ และอาจมีการเปิดประเด็นปัญหาหรือเผยปมขัดแยงเพ่ือใหเรื่องราวนาติดตาม 
การเริ่มเรื่องไมจ าเป็นตองเรียงตามล าดับเหตุการณแ อาจเริ่มเรื่องจากตอนกลางเรื่องหรือยอนจาก
ตอนทายเรื่องไปหาตนเรื่องก็ได  

(2) การพัฒนาเหตุการณแ คือ การที่เรื่องราวด าเนินไปอยางตอเนื่องและสมเหตุสมผล 
ปมปัญหาหรือขอขัดแยงจะเริ่มมีความเขมขนขึ้นเรื่อย ๆ ตัวละครเริ่มอยูในสถานการณแที่มีความ
ยุงยาก 

(3) ภาวะวิกฤติ จะเกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวก าลังถึงจุดแตกหัก และตัวละครอยูใน
สถานการณแท่ีตองเลือกหรือตัดสินใจ 
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(4) ภาวะคลี่คลาย คือ เหตุการณแหลังจากที่ผานพนภาวะวิกฤติ และปัญหาไดรับการ
เปิดเผยหรือขอขัดแยงไดรับการขจัดออกไป 

(5) การยุติเรื่องราว คือ การสิ้นสุดของเรื่องราวทั้ งหมด โดยตอนจบอาจเป็น
เหตุการณแที่มีความสุข ความสูญเสีย หรือจบแบบทิ้งทายไวใหขบคิด 

จากการศึกษาวิเคราะหแองคแประกอบการเลาเรื่อง Gustav Freytag นักวิเคราะหแชาว
เยอรมันไดเสนอโครงสรางในการเลาเรื่องเป็นรูปตัววี ไวดังนี้ 

 

 
  
ภาพที่ 2.2 โครงสรางการเลาเรื่อง จาก https://trends.futureskill.co/stories/future-leader 
/storytelling-freytag-pyramid/2131#jxa6mnbw90, โดย ดร.ธีรศานตแ สหัสสพาศนแ, 2018. 
 

จากภาพแสดงใหเห็นถึงการด าเนินเรื่องราวเพ่ือพัฒนาเหตุการณแที่ท าใหน าไปสูความ
ขัดแยง และล าดับไปสูจุดสุดยอดที่ปมปัญหาหรือภาวะวิกฤต แลวคอย ๆ ผอนเรื่องราวใหจบลงภาย
หลังจากปมปัญหาหรือความขัดแยงไดรับการแกไข 

2. ความขัดแยง (Conflict) 
ความขัดแยงเป็นองคแประกอบส าคัญอยางหนึ่งของโครงเรื่องที่สรางปมปัญหา การหา

หนทางแกปัญหา ความขัดแยงของตัวละคร โดยปริญญา เกื้อหนุน (อางใน ธัญญา สังขพันธานนทแ, 
2539) ใหความหมายของความขัดแยง คือ ความเป็นปรปักษแ ความไมลงรอยของพฤติกรรม การ
กระท า ความคิด ความปรารถนา หรือความตั้งใจของตัวละครในเรื่อง ซึ่งเหตุการณแความขัดแยงจะท า
ใหสามารถเขาใจเรื่องราวไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเรื่องเลาคือการประสานเรื่องราวบนความ
ขัดแยงของเหตุการณแหรือพฤติกรรมของตัวละคร โดยความขัดแยงสามารถแบงออกเป็น 3 ประเภท 
(ธัญลักษณแ  สวางเรืองไพศาล, 2557) ไดแก 
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(1) ความขัดแยงระหวางคนกับคน คือ การที่ตัวละครสองฝุายตอตานกัน หรือ
พยายามท าลายกัน  

(2) ความขัดแยงภายในจิตใจ เป็นความขัดแยงที่เกิดจากตัวละครมีความสับสน หรือ
ล าบากใจในการตัดสินใจเพ่ือจะลงมือกระท าบางอยาง เชน ความขัดแยงระหวางตนเองกับกฎเกณฑแ
ทางสังคม 

(3) ความขัดแยงกับพลังภายนอก เชน ความขัดแยงกับสภาพแวดลอมหรือธรรมชาติ  
ซึ่งความส าคัญของความขัดแยงที่มีตอโครงเรื่องเป็นสิ่งที่ท าใหเรื่องราวด าเนินไปอยางมี

ทิศทาง โดยเฉพาะหากเรื่องราวนั้นมีความขัดแยงที่สมเหตุสมผล มีที่มาที่ไปแนนอน จะสงผลให
เรื่องราวนั้นด าเนินเหตุการณแไปอยางนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

3. ตัวละคร (Character) 
ตัวละคร คือ บุคคลที่มีความเก่ียวของสัมพันธแกับเรื่องราวในเรื่องเลา นอจากนี้ยังรวมไป

ถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ไมวาจะเป็นรูปรางหนาตา หรืออุปนิ สัยใจคอของตัวละครดวย  
(ธัญลักษณแ  สวางเรืองไพศาล, 2557) โดย Swain (อางใน พรจันทรแ เสียงสอน, 2557) กลาวถึงตัว
ละครแตละตัวจะมีองคแประกอบ 2 สวน คือ ความคิดของตัวละคร และพฤติกรรมของตัวละคร 
ความคิดของตัวละครจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากจนกวาจะมีเหตุผลที่ส าคัญจึงจะสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลง โดยสิ่งที่จะมาก าหนดความคิดของตัวละครนั้นจะมาจากภูมิหลังของตัวละคร สวน
พฤติกรรมของตัวละคร จะเป็นผลมาจากความคิดและทัศนคติของตัวละคร 

4.แกนเรื่อง (Theme) 
แกนความคิด คือ ความคิดหลักในการด าเนินเรื่องซึ่งเป็นองคแประกอบที่ส าคัญในการ

เลาเรื่อง แกนความคิดสามารถสังเกตไดจากองคแประกอบตาง ๆ ในการเลาเรื่อง เชน คานิยม ค าพูด 
ลักษณะพิเศษที่ปรากฏในเรื่อง หรือพัฒนาการของเรื่องและตัวละคร เมื่อเรื่องพัฒนามาถึงจุดจบ  
ซึ่งจะเผยใหเห็นวาเรื่องนั้นไดใหขอสรุปตอผูอานอยางไรในตอนจบ 

5. ฉากและสถานที่ (Setting) 
ฉากเป็นองคแประกอบที่อยูในเรื่องเลาทุกประเภท เพราะเหตุการณแตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

จะตองเกิดขึ้นในสถานที่แหงใดแหงหนึ่ง และในเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมถึงรายละเอียดของชีวิตความ
เป็นอยู รวมถึงสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม (อิราวดี ไตลังคะ, 2543) ประเภทของฉากในเรื่องเลา 
แบงได 5 ประเภท ดังนี้ 

(1) ฉากที่เป็นธรรมชาติ ไดแก สภาพแวดลอมของธรรมชาติที่รอบลอมตัวละคร เชน 
ปุาไม ล าธาร  

(2) ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐแ ไดแก บานเรือน ขาวของเครื่องใช สิ่งประดิษฐแที่มนุษยแ 
มีไวใชสอยตาง ๆ 
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(3) ฉากที่เป็นชวงเวลา หรือยุดสมัย คือ ยุคสมัย หรือชวงเวลาที่เกิดเหตุการณแตาง ๆ 
(4) ฉากที่เป็นการด าเนินชีวิตของตัวละคร คือ กิจวัตรประจ าวันของตัวละคร หรือ

ทองถิ่นท่ีตัวละครอาศัยอยู 
(5) ฉากที่เป็นสภาพแวดลอมเชิงนามธรรม คือ สภาพแวดลอมที่จับตองไมได  

แตมีลักษณะเป็นความเชื่อ หรือความคิดของคน เชน ธรรมเนียม ประเพณี 
6. สัญลักษณแพิเศษ (Special Symbol) 
สัญลักษณแพิเศษ เป็นการใชเพ่ือสื่อความหมายอยูเสมอ โดยการใชสัญลักษณแในการสื่อ

ความหมายทั้งในรูปของค าพูดและภาพ ซึ่งจะประกอบไปดวยสัญลักษณแทางภาพและสัญลักษณแทาง
เสียง 

(1) สัญลักษณแทางภาพ คือ องคแประกอบที่ถูกน าเสนอซ้ า ๆ อาจเป็นวัตถุ สถานที่ 
หรือสิ่งมีชีวิต โดยสัญลักษณแอาจเป็นภาพเพียงภาพเดียว หรือ เป็นกลุมภาพท่ีเกิดจากการตัดตอ  

(2) สัญลักษณแทางเสียง คือ เสียงตาง ๆ ที่ถูกใชเ พ่ือแสดงความหมายอ่ืน ๆ  
เพ่ือแสดงวัตถุประสงคแของตัวละคร ไมใชเพื่อสรางอารมณแรวมกับตัวละคร 

7. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of View) 
มุมมองในการเลาเรื่อง คือ การมองเหตุการณแ ซึ่งเป็นสวนในการชวยใหเขาใจพฤติกรรม

ของตัวละครในเรื่องผานสายตาของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือผูเลามองเหตุการณแจากวงในหรือจาก
วงนอก ซึ่งมุมมองแตละจุดมีความนาเชื่อถือที่แตกตางกัน มุมมองในการเลาเรื่องจึงมีความส าคัญมาก
เพราะจะมีผลตอความรูสึกและการชักจูงอารมณแของผูบริโภค มุมมองในการเลาเรื่องถูกแบงไว  
4 ประเภท คือ 

(1) เลาเรื่องจากมุมมองของบุคคลที่หนึ่ง คือ การที่ตัวละครตัวเอกของเรื่องเป็นผูเลา
เรื่องเอง โดยขอดีของการเลาเรื่องประเภทนี้ คือ ท าใหตัวละครเอกกับตัวผูบริโภคใกลชิดกับเหตุการณแ 
แตอาจสงผลเสียในเรื่องของการน าอคติสวนตัวเขามาปะปนอยูดวย 

(2) เลาเรื่องจากมุมมองของบุคคลที่สาม คือ การที่ผูเลากลาวถึงตัวละครอ่ืน ที่ตัวเอง
พบเห็นหรือเก่ียวพันดวย  

(3) การเลาเรื่องจากมุมมองที่เป็นกลาง คือ มุมมองที่ผูสรางพยายามสรางความเป็น
กลาง ปราศจากอคติในการน าเสนอ ซึ่งการเลาเรื่องประเภทนี้จะไมสามารถเขาถึงอารมณแของ  
ตัวละครไดอยางลึกซึ้ง เนื่องจากเปน็การเลาจากวงนอกหรือคนนอก 

(4) การเลาเรื่องแบบรูรอบดาน คือ การเลาเรื่องแบบไมมีขอจ ากัด สามารถรับรูจิตใจ
ของตัวละครไดทุกตัวอยางไมมีขอจ ากัด สามารถยายเหตุการณแ เวลา และสถานที่ การเลาเรื่องนี้ 
ถูกน าไปใชบอยกับการเลาเรื่องประเภทภาพยนตรแ 
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ทั้งนี้ นอกจากมุมมองในการเลาเรื่องแลว เพศของผูเลานั้นก็เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ท าใหการเลาเรื่องมีความแตกตางกันออกไป เนื่องจากผูเลาเรื่องที่ตางเพศกัน จะสงผลตอคานิยมและ
ความคิดท่ีแตกตางกันไปดวย  

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะหแอุดมการณแและบทบาทของตัวละครหญิง 
ในหนังสือการแตูน และไดน าแนวคิดการเลาเรื่องที่ถือเป็นแนวคิดส าหรับการวิเคราะหแภาพยนตรแมาใช
ประกอบการท าวิจัย เนื่องจากองคแประกอบของภาพยนตรแและหนังสือการแตูนนั้น มีบางสวนที่
คลายคลึงกัน ซึ่งจะท าใหผูศึกษาสามารถท าความเขาใจและวิเคราะหแหนังสือการแตูนไดอยางถูกตอง
มากยิ่งขึ้น 

 
2.4 แนวคิดอุดมการณ์ 
 

2.4.1 นิยามของอุดมการณ์ 
อุดมการณแ คือ ระบบความคิดที่ถูกออกแบบมาเพ่ือชี้น าพฤติกรรมของคนใน

สังคม อุดมการณแจึงเป็นเหมือนความเชื่อพ้ืนฐาน ที่สร างกรอบความคิดและก าหนดการกระท า 
อุดมการณแจึงเป็นสิ่งเชื่อมโยงกับอ านาจ การครอบง า การใชภาษา การสรางความชอบธรรม และ
ความเห็นพอง (ฤทธิณัณฑแ เชื้องทอง และ รุจิระ โรจนประภายนตแ, 2559) ซึ่งกรอบวิธีคิดของ
อุดมการณแนั้นมีหลากหลาย ดังนั้น หากคนเราอยูใตกรอบอุดมการณแที่ตางกัน วิธีคิด ความเขาใจในสิ่ง
ตาง ๆ ก็จะแตกตางกัน (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551) อุดมการณแจึงท าหนาที่
ก าหนดความคิดการกระท าของคนในสังคม โดยเฉพาะอุดมการณแหลักที่ครอบง าอุดมการณแอ่ืน ๆ โดย
ท าหนาที่ในการสรางค าจ ากัดความใหกับทางสังคมวาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นสากล การที่
อุดมการณแหลักสามารถน าเสนอและอธิบายความรูตาง ๆ วาเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นสากลไดนั้น 
เพราะอุดมการณแเหลานั้นถูกผลิตซ้ าโดยผูที่อยูในต าแหนงที่มีอ านาจ (ฉลาดชาย รมิตานนทแ, 2548) 
ซึ่งจะเห็นไดจากอุดมการณแเรื่องความเป็นชายและความเป็นหญิง การกีดกันผูหญิงออกจากต าแหนง
แหงที่ท่ีมีอ านาจและออกจากการผลิตสรางความรู ซึ่งสงผลใหอุดมการณแความเป็นชายถูกน าเสนอให
อยูในสถานะความรูที่เป็นสากล รวมถึงอุดมการณแความเป็นชายด ารงอยูไดเพราะผูชายไดเขาไปอยูใน
ต าแหนงตาง ๆ ที่ถือวาเป็นสามัญส านึกหรือความรูที่เป็นพื้นฐานของการกระท า 

2.4.2 ประเภทของอุดมการณ์ 
อุดมการณแ คือ กรอบวิธีคิดในการสรางความหมายตอตัวเราและสังคม ไดจ าแนก

ประเภทของอุดมการณแไวเป็น 3 ชุด คือ (1) อุดมการณแหลัก ซึ่งเป็นผูผลิตและผลิตซ้ าเพ่ือครอบง าให
คนเกิดการยอมรับและกลายเป็นกรอบความคิดที่เป็นกระแสหลักของสังคม และมีการผลิตซ้ าเพ่ือสืบ
ทอดอุดมการณแหลัก (2) อุดมการณแทางเลือก คือ อุดมการณแที่โอนออนกับระบบวิธีคิดที่เป็นกระแส
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หลัก เป็นกรอบความคิดที่ถูกยอมรับในอุดมการณแหลัก แตยังอยูบนเงื่อนไขบางอยาง (3) อุดมการณแ
ตรงขาม อุดมการณแตอตาน หรืออุดมการณแที่ปฏิเสธกรอบวิธีคิดของอุดมการณแหลัก (กาญจนา  
แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551) 

อุดมการณแจึงเป็นระบบความเชื่อที่คนคิดวาเป็นความจริง จนกลายเป็นการสราง
ความหมายในทางสังคมจนเกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมและเขาไปเป็นสวนหนึ่งของระบบสังคม ไดแก 
โรงเรียน ศาสนา ครอบครัว การเมือง วัฒนธรรม ถึงอยางไรก็ตาม แมอุดมการณแในสังคมจะมีอยู
มากมาย มีลักษณะพ้ืนฐานแหลงที่มาแตกตางกัน ทั้งโรงเรียน ครอบครัว รัฐบาล แตทายที่สุดแลว
กลไกตาง ๆ ก็จะท างานมุงสูอุดมการณแชุดเดียวกัน หรือประสานงานและสอดคลองกัน เพ่ือปลูกฝัง
แนวความคิดใหทุกคนในสังคมรับรูและเขาใจไปในทิศทางเดียวกันหรือที่เรียกวาอุดมการณแหลัก
รวมกัน (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551) โดยเฉพาะความแตกตางทางกายภาพหรือ
ทางอวัยวะตาง ๆ ระหวางเด็กผูชายกับเด็กหญิงซึ่งถูกยกใหเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง และวิถีทาง
ของความแตกตางเหลานี้ถูกไดรับค าอธิบายที่น าไปสูการอบรมบมนิสัยของผูชายและผูหญิง สงผลให
สังคมมองวาพฤติกรรมตามเพศที่เหมาะสมและเป็นพฤติกรรมที่สังคมใหคุณคา ดังนั้นเมื่อพฤติกรรม
ตาง ๆ ของผูชายและผูหญิงกลายเป็นสิ่งที่ถูกคาดหวัง หากผูชายและผูหญิงไมท าตัวใหสอดคลองกับ
บทบาทนั้น จึงถูกวิพากษแวิจารณแ ถูกควบคุม และถูกต าหนิ (ฉลาดชาย รมิตานนทแ, 2548) 

อยางไรก็ตามในการศึกษาหนังสือการแตูนครั้งนี้ สิ่งส าคัญของตัวละครหลักที่เป็น
ผูหญิงนั้น ตองเขาไปอยูในพื้นที่กองทัพซึ่งตามความเขาใจพื้นฐานทั่วไปนั้น เป็นพ้ืนที่ของผูชายที่ตองมี
ภาพของความแข็งแกรง อดทน ดังนั้นเมื่อตัวละครหญิงเขาไปอยูในพ้ืนที่นั้นแลว สงผลในตัวละคร
ผูหญิงจะตองสวมบทบาทความเป็นชาย ซึ่งท าใหเกิดความยอนแยงของสังคม ที่มีการจัดแบงบทบาท
ตามเพศที่สังคมคาดหวังไว ทั้งนี้แมจะมีความขัดแยงในภาพที่ถูกน าเสนอ แตกลับลงตัวผาน
กระบวนการดัดแปลงจากพ้ืนที่วิทยาศาสตรแเพ่ือใหสอดคลองกับเหตุการณแตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นอยางเป็น
ธรรมชาติ สงผลใหตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้ท่ีเป็นผูหญิงอาจไมเป็นผูหญิงอีกตอไป 

2.4.3 การท างานของอุดมการณ์ 
อุดมการณแเป็นสิ่งที่มีภาคปฏิบัติการที่จะท าใหอุดมการณแไดรับการผลิตซ้ าและ

ด ารงอยู ซึ่งปฏิบัติการของอุดมการณแมีลักษณะ ดังนี้ (1) การท าใหดูเป็นธรรมชาติ คือ การที่ท าใหคน
ในสังคมไมไดตระหนักถึงหรือตั้งค าถามกับสิ่ง ๆ นั้น และรูสึกวากระบวนการนั้นเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติหรือเป็นเรื่องปกติ (2) การผสมกันระหวางความจริงกับจินตนาการ ซึ่งวิธีนี้จะเกี่ยวโยงกับ
โลกของการสื่อสารอยางมาก เนื่องจากดานหนึ่งสิ่งที่เราสัมผัสผานสื่อ ถือไดวาเป็นโลกแหงจินตนาการ 
และอีกดานหนึ่งเราซึ่งอยูในฐานะผูรับสาร ซึ่งเป็นโลกแหงความจริง เชน โฆษณา ที่แมจะเป็นเรื่อง
แตง แตก็สามารถท าใหผูบริโภคเขาไปมีจินตนาการรวม หรือเป็นหนึ่งเดียวกับชุดอุดมการณแนั้นได (3) 
การสรางชุดโครงสรางความสัมพันธแ โดยการแบงข้ัวความหมายออกเป็นคูตรงขาม และก าหนดชั้นของ
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คุณคาลงไปในขั้วความสัมพันธแ 4.) การผลิตซ้ าเพ่ือสืบทอดอุดมการณแ (พัชนี เชยจรรยา และ มาณิษา 
พิศาลบุตร, 2535) 

2.4.4 หน้าที่ของอุดมการณ์ 
อุดมการณแมีหนาที่ในการใหค าอธิบายในแงของการสรางความสัมพันธแทางสังคม 

โดยอุดมการณแจะท าหนาที่สรางกรอบหรือใหค าอธิบายวาท าไมความสัมพันธแดังกลาวจึงเป็นและไม
เป็นแบบนั้น โดยอุดมการณแยังท าหนาที่ในการเรียกและก าหนดตัวตนหรืออัตลักษณแ  ซึ่งการเรียกเพ่ือ
ก าหนดตัวตน ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตมากจากการที่คนเรามีปฏิสัมพันธแกับผูอ่ืนและสิ่งตาง 
ๆ รอบตัว เมื่อเราเขาสูระบบความสัมพันธแกับปัจเจกบุคคลและสังคมรอบตัว เราก็จะถูกเรียกเพ่ือ
ก าหนดตัวตนใหเป็นแบบตาง ๆ เชน เมื่อเราอยูในครอบครัว อุดมการณแครอบครัวก็จะก าหนดใหเรา
เป็นลูกที่ดี หรือภรรยาที่ดี เมื่อเราอยูโรงเรียนก็จะก าหนดใหเราเป็นนักเรียนที่ดี ซึ่งเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดลอม หรือสังคมในที่นั้น ๆ และในปัจจุบันกลไกที่ก าหนดและสรางอัตลักษณแไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดกลไกหนึ่ง คือ สื่อมวลชน (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551) 
เนื่องจากสื่อเป็นพ้ืนทีท่ี่อุดมการณแสามารถสงผานไดงาย และรวดเร็วที่สุด 

 
2.5 แนวคิดบทบาทชาย – หญิง 
 

Connell (อางใน จักรกริซ สังขมณี, 2554) กลาวถึงความเป็นชายในตอนตนวาเป็นสิ่งที่
ตั้งอยูบนความเขาใจของความสัมพันธแและลักษณะของความเป็นชายและความเป็นหญิงในแบบขั้ว
ตรงขาม โดยความเป็นชายนั้นเกิดขึ้นจากการพัฒนาการแสวงหาความรูแบบวิทยาศาสตรแการแพทยแ 
ซึ่งใหสาเหตุที่ผูชายกับผูหญิงมีพฤติกรรมที่แตกตางกันอันเป็นผลมาจากเพศที่แตกตางกัน สงผลให
ลักษณะของความเป็นชายหมายถึงอะไรที่ไมใชความเป็นหญิง เชน ถาผูหญิงออนแอ ผูชายตอง
เขมแข็ง หรือผูหญิงตองพ่ึงพาผูอ่ืน ผูชายตองอิสระ ในขณะที่ Simone de Beauvoir ไดวิเคราะหแ
ความสัมพันธแเชิงเพศสถานะในงาน The Second Sex (1949) วา ผูหญิงนั้นถูกท าใหเป็นอ่ืนจาก
กระบวนการสรางความเป็นชาย จากการเชื่อมโยงเพศสถานะกับสถานการณแและโครงสรางทางสังคม
มากกวาที่จะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพที่ก าหนดอยางตายตัวจากเพศ ตอมา Connell ไดกลาวถึงเรื่อง
บทบาทความเป็นชายที่ถูกยึดโยงอยูกับเพศ (Sex Roles) ซึ่งด ารงอยูในโครงสรางความสัมพันธแของ
เพศสถานะในแตละสังคม โดยสิ่งส าคัญของความเป็นชายและความเป็นหญิงเป็นเรื่องของการสราง
ผานการนิยามตามความเขาใจ ความคาดหวังของสังคม มากกวาที่จะก าหนดมาแลวตายตัว ซึ่งมี
เปูาหมายเพ่ือการจัดระเบียบของสังคม บทบาทการเป็นชายหรือหญิงจึ งเป็นเปูาหมายเพ่ือการจัด
ระเบียบของสังคมโดยการน าชุดความคาดหวังของสังคมเขาสูตัวบุคคลในสังคม ผานการแสดงออก
ตามเพศทางชีวภาพของตนเอง ความเป็นชายและหญิงจึงไดถูกเผยแพรและตอกย้ าเรื่องบทบาทที่ยึด
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โยงกับเพศอยางแพรหลายในสื่อตาง ๆ ที่ชี้ใหเห็นวาผูชายควรแสดงออกบทบาทและมีภาพลักษณแ
แบบใดและผูหญิงควรมีหนาที่อะไร ควรแสดงออกแบบไหน อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่
ยึดโยงอยูกับเพศนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได เมื่อสถาบันทางสังคมที่มีอ านาจสรางความหวังใหม ๆ 
และถายทอดความหวังเหลานั้นใหกับบุคคลในสังคม ความคาดหวังของสังคมจึงกลายเป็นบรรทัดฐาน
ของสังคมในการแสดงออกบทบาทระหวางชายหญิง แนวคิดบทบาทชายและหญิงจึงมีลักษณะที่กวาง
และครอบคลุมประเด็นทางสังคมทั่วไปไดเป็นอยางดี เนื่องจากแนวคิดนี้สงผลตอการสรางบรรทัดฐาน
และความเขาใจในเรื่องของการประกอบอาชีพ การด ารงต าแหนงทางการเมือง ปฏิสัมพันธแระหวาง
ชายหญิง และกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ จ านวนมาก 

 
2.6 เพศสถานะกับสื่อมวลชน 
 

เพศสถานะ ถือเป็นวัฒนธรรมที่มองเห็นไดงายที่สุด ความแตกตางระหวาง เพศตาม
ธรรมชาติ (sex) กับเพศสถานะ (gender) คือ เพศตามธรรมชาตินั้นเป็นลักษณะที่ติดตัวมาโดย
ธรรมชาติ คือ การมีอวัยวะเพศที่บงบอกวาบุคคลนั้นเป็นหญิงหรือชาย แตเพศสถานะ เป็นลักษณะ
ทางเพศท่ีเกิดจากการประกอบสรางของสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นเพศสถานะจึงเป็นสิ่งที่แตกตางกัน
ไปในแตละสังคม แตละยุคสมัย ในวัฒนธรรมหนึ่ง ผูหญิงอาจถูกก าหนดใหมีลักษณะนิสัยที่ออนแอ 
ออนโยน ในขณะที่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง ผูหญิงอาจถูกก าหนดใหแข็งแรง และกลาหาญ (กาญจนา  
แกวเทพ, 2554) เพศสถานะจึงไมใชลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเกิดจากการประกอบสรางของ
สังคมและวัฒนธรรมที่ท างานผานระบบสถาบันและกลไกตาง ๆ ของสังคม เริ่มตั้งแตสถาบัน
ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ท างาน ศาสนา รวมไปถึงสถาบันสื่อ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเพศสถานะจึง
เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได และจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาดวยการกระท าของสถาบันทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

สื่อมวลชนมีหนาที่ในการสะทอนความจริงที่อยูในสังคมใหคนในสังคมไดรับรู แตใน
ความจริงแลวสื่อมวลชนไมไดเพียงแคน าเสนอความจริง แตมีการสรางภาพแหงความเป็นจริงของ
สังคมขึ้นมาใหม โดยเลือกวาจะน าเสนอเนื้อหาใดและใหความหมายกับสิ่งตาง ๆ อยางไร (ระวีวรรณ 
ประกอบผล, 2535) ซึ่งในดานการน าเสนอภาพระหวางผูชายกับผูหญิงผานสื่อนั้น เรามักจะเห็นแต
ภาพของผูชายที่มักจะมีบทบาทเหนือกวาผูหญิง ซึ่งการสรางภาพที่บิดเบือนของสื่อมวลชนไดสงผล
กระทบอยางกวางขวาง เชน ดานความไมเสมอภาคในครอบครัวที่ท าใหผูหญิงเกิดการยอมรับในความ
ไมเทาเทียม จนกลายเป็นบรรทัดฐานและรูปแบบพฤติกรรมทางสังคม 

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและหนาที่ของเพศ
ชายและเพศหญิง เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยท าใหภาพลักษณแของเพศชายและหญิงถูกปรากฏ

Ref. code: 25615724035109YXD



37 

ออกมาใหเห็นผานสื่อตาง ๆ ไดงายขึ้น ในชวงตนปี พ.ศ.2533 คนสวนใหญเนนใหความสนใจใน
บทบาทของเพศชาย แตในชวงปี พ.ศ.2543 ความคิดและมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเพศหญิงใน
สังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไป (สินีนาฏ แสนพิทักษแ, มปป.) ผูหญิงมีโอกาสในการแสดงความรู 
ความสามารถมากขึ้น สงผลใหผูหญิงถูกน าเสนอผานสื่อใหบทบาทที่หลากหลายไดมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันหนังสือการแตูนญี่ปุุนซึ่งถือเป็นสื่อหนึ่งที่ไดรับความนิยมนั้น ไดมีการน าเสนอบทบาทของ
ผูหญิงที่เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน 

 

2.6.1 สตรีนิยมกับสื่อ 

แนวคิดหลักของกลุม Cultural Study ประการหนึ่งคือ ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่
เรียกวา วัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) เชน นิตยสารผูหญิง หนังสือพิมพแ ในผลงาน
เหลานี้แมจะมุงเนนไปที่ความบันเทิง แตเมื่อพิจารณาลงไปในเนื้อหาแลว ในวัฒนธรรมประชานิยมได
มีการแอบซอนการตอตานในรูปแบบการแสดงออกหลาย ๆ ระดับ ตั้งแตการปฏิเสธ การหยาม การ
ลอเลียน ปะปนอยูดวยเสมอ (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2545) 

แนวคิดของกลุมสตรีนิยมแนวเสรีนิยม ไดน าเสนอเกี่ยวกับภาพลักษณแที่ถูก
น าเสนอในสื่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องบทบาททางเพศนั้น จะท าหนาที่เป็นตัวแบบ (Role-Model) 
ดังนั้นงานวิจัยของกลุมสตรีแนวเสรีนิยมจะเนนวิเคราะหแในเนื้อหาเชิงปริมาณของภาพผูหญิงและ
ผูชายในสื่อมวลชน การศึกษาเรื่องผูหญิงกับสื่อมวลชนสวนใหญจะมุงเนนศึกษาภาพของผูหญิง 
ที่ปรากฏในสื่อตาง ๆ เนื่องจากสื่อจะมีมุมมองถึงบทบาททางเศรษฐกิจของผูหญิงในฐานะผูบริโภค  
(ระวีวรรณ ประกอบผล, 2535) ดังนั้นเรามักจะเห็นภาพของผูหญิงอยูในโฆษณามากเทากับผูชาย  
แตสิ่งที่แตกตางออกไปคือ ลักษณะของการน าเสนอ ผูหญิงจะถูกน าเสนอในบทบาทที่บาน ในขณะที่
ภาพของผูชายผูน าเสนอบทบาทในดานอาชีพหรือกิจกรรมนอกบาน และแมจะมีการน าเสนอภาพ  
ของผูหญิงในดานอาชีพก็จะเป็นงานที่ผูหญิงท าตามกรอบของสังคม หรือไมอาจเป็นการน าเสนอภาพ
ของผูหญิงทีเ่นนดึงดูดเพศตรงขาม 

 

2.7  ทฤษฎีการผจญภัยของฮีโร่ 
 

Joseph Cambell ไดสรุปวงจรการผจญภัยของวีรบุรุษออกมาเป็นทฤษฎี Monomyth 
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ทฤษฎีการผจญภัยของวีรบุรุษ” ไวในหนังสือ The Hero with a 
Thousand Faces วาการเดินทางของวีรบุรุษสามารถแบงออกไดเป็น 3 ขั้นตอนใหญ คือ การออก
เดินทาง (Departure) การครอบครู (Initiation) และการเดินทางกลับ (Return) และใน 3 ขั้นตอน
ใหญ แบงออกเป็น 17 ขั้นตอนยอย โดยกลาวถึงการเดินทางของวีรบุรุษเพ่ือคนหาสิ่งที่ขาดหายไป ซึ่ง
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ในการเดินทางจะตองพบเจอกับสิ่งตาง ๆ ที่เป็นอุปสรรคตอการเดินทางและไดรับความชวยเหลือจาก
บุคคลตาง ๆ อยางไรก็ตาม การผจญภัยของวีรบุรุษแตละคน ไมจ าเป็นตองปรากฏครบทุกขั้นตอน 
บางขั้นตอนอาจหายไปหรืออาจมีการสลับล าดับขั้นตอนได 

 

2.7.1 ขั้นตอนการออกเดินทาง (Departure) 
2.7.1.1 เสียงเรียกสูการผจญภัย (The call to adventure) 

จุดเริ่มตนที่วีรบุรุษจะประสบกับเหตุการณแบางอยางหรือไดพบบุคคลที่
กระตุนใหวีรบุรุษออกผจญภัยซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต วีรบุรุษจะตองเดินทางออกจากโลกที่คุนเคย
และเขาสูโลกแหงการผจญภัยที่ไมเคยรูจักมากอนและไมรูวาจะเป็นอยางไร 

2.7.1.2 การปฏิเสธเสียงเรียก (Refusal of the call) 
วีรบุรุษบางคนไมเต็มใจที่จะออกผจญภัยและอาจปฏิเสธเสียงเรียกเขาสู

การผจญภัย โดยมีสาเหตุมาจากความกลัวเนื่องจากไมรูวาจะเป็นอยางไร แตจะมีเหตุผลบางอยางให
สุดทายแลววีรบุรุษตองออกไปผจญภัย 

2.7.1.3 ความชวยเหลือจากพลังเหนือธรรมชาติ (Supernatural aid) 
วีรบุรุษจะไดรับการปกปูองคุมครองและไดรับการชวยเหลือจากผูที่มีพลัง

เหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจมาในรูปแบบของการใหการปกปูอง ใหค าปรึกษา หรือไดรับของวิเศษ 

2.7.1.4 การขามขีดจ ากัดแรก (The crossing of the first threshold) 
เมื่อวีรบุรุษเดินทางมาถึงเขตแดนหรือขีดจ ากัดแรกที่จะเขาสูโลกที่เขาไม

คุนเคยเปรียบไดกับการขามขีดจ ากัดแรก โดยปกติวีรุบุรุษตองผานการทดสอบจากผูพิทักษแเขตแดน
เพ่ือขามขีดจ ากัดแรกเสียกอนจึงจะสามารถเขาสูขั้นถัดไป 

2.7.1.5 การติดอยูในทองปลาวาฬ (The Belly of the Whale) 
เมื่อกาวเขาสูดินแดนของการผจญภัยก็เปรียบเสมือนวาวีรบุรุษไดตกอยูใน

สถานที่อันมืดมิดเหมือนอยูในทองปลาวาฬ นาหวาดกลัวและเต็มไปดวยอันตราย วีรบุรุษจะรูสึกไมมี
ทางออก 

2.7.2 ขั้นตอนการครอบครู (Initiation) 
2.7.2.1 ถนนแหงการทดสอบ (The road of trials) 

เมื่อออกมาจากทองปลาวาฬ วีรบุรุษจะถูกทดสอบหลายครั้ง  แตการ
ทดสอบเหลานี้เป็นเพียงการทดสอบเล็ก ๆ ที่ไมการทดสอบที่หนักหนาสาหัสอยางแทจริง 

2.7.2.2 การพบกับเทพธิดา (The meeting with the goddess) 
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วีรบุรุษจะพบกับเทพธิดา โดย Cambell อธิบายวา ผูหญิง คือ ผู ให
บทเรียนที่ยิ่งใหญแกวีรบุรุษ ทั้งในดานความดีงามแหงรักแท ความรักความสัมพันธแระหวางชายหญิง 
และบทเรียนเกี่ยวกับชีวิตที่หลากหลายแงมุม 

2.7.2.3 ผูหญิงในฐานะผูยั่วยวน (Woman as the temptress) 
ขั้นตอนนี้ ผูหญิงในฐานะผูยั่วยวนถือเป็นบททดสอบอยางหนึ่งที่จะพิสูจนแ

วาวีรบุรุษสามารถขามพนความลุมหลงทางกายไปสูการช าระลางดานจิตใจไดหรือไม 
2.7.2.4 การเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา (Atonement with the Father) 

ขั้นตอนนี้วีรบุรุษจะเผชิญกับการทดสอบอยางสาหัสจากพลังหรืออุปสรรค
ที่ยิ่งใหญ ส าหรับวีรบุรุษ เนื่องจากพระบิดา คือ สัญลักษณแแทนพลังและอ านาจสูงสุด บังคับและ
ควบคุมสิ่งตาง ๆ ทั้งหลาย 

2.7.2.5 การเปลี่ยนสถานะเป็นเทพเจา (Apotheosis) 
เมื่อวีรบุรุษผานบททดสอบอยางสาหัสมาได ความคิดและมุมมองของเขา

จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับเขาไดเกิดใหม กลายเป็นอีกคนหนึ่งหรือราวกับเป็นเทพเจา เขาจะไมมอง
เฉพาะผลประโยชนแสวนตนแตจะค านึกถึงผลประโยชนแของสวนรวม 

2.7.2.6 ความดีงามสูงสุด (The ultimate boon) 
วีรบุรุษจะไดครอบครองสิ่งล้ าคาสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาออกไปผจญภัยและ

ตามหา ความดีงามสูงสุดหรือสิ่งล้ าคาสูงสุดของวีรบุรุษแตละคนไมจ าเป็นตองเหมือนกัน 

2.7.3 ขั้นตอนการเดินทางกลับ (Return) 

2.7.3.1 การปฏิเสธที่จะเดินทางกลับ (Refusal of the return) 
เมื่อวีรบุรุษคนพบหรือไดรับสิ่งดีงามสูงสุดแลว วีรบุรุษบางคนอาจปฏิเสธที่

จะเดินทางกลับสูโลกเดิม เนื่องจากวีรบุรุษไดพบสิ่งที่ตองการและมีความสุขกับสภาวะในขั้นตอนนี้ 
2.7.3.2 การหลบหนีโดยใชเวทมนตรแ (The magic flight) 

ส าหรับวีรบุรุษท่ีตัดสินใจเดินทางกลับ หากเขาน าสิ่งดีงามสูงสุดหรือความ
ดีงามสูงสุดกลับมาโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิทักษแรักษาสิ่ง ๆ นั้น เขาจะถูกไลลาจึงตองหลบหนี 
โดยสวนใหญจะใชเวทมนตรแหรือสิ่งวิเศษในการหลบหนี 

2.7.3.3 การชวยเหลือจากภายนอก (Rescue from without) 
ส าหรับวีรบุรุษท่ีปฏิเสธที่จะเดินทางกลับ จ าเป็นตองไดรับความชวยเหลือ

จากภายนอก คือ จากสิ่งอ่ืนหรือผูอ่ืนที่จะกระตุนใหเขาเดินทางกลับสูโลกเดิม  เนื่องจาก Cambell 
มองวาผูที่จะเป็นวีรบุรุษไดจะตองน าสิ่งดีงามสูงสุดที่เขาไดรับ กลับมาใหกับโลกเดิมเพ่ือใหคนในโลก
เดิมไดรับประโยชนแจากสิ่งนั้นดวย 
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2.7.3.4 การขามสูการกลับคืน (The crossing of the return threshold) 
ขั้นตอนนี้วีรบุรุษจะตองสรางสมดุลระหวางโลกแหงการผจญภัยกับโลก

เดิม ดวยการปรับสภาพจิตใจ เตรียมจิตใจใหพรอมกลับคืนสูโลกเดิม เพ่ือใหเขาสามารถด ารงชีวิตอยู
ในโลกเดิมไดอยางปกติ 

2.7.3.5 เจาแหงสองโลก (Master of the two worlds) 
เมื่อวีรบุรุษสามารถสรางสมดุลระหวางโลกแหงการผจญภัยและโลกเดิมได

โดยไมทิ้งบทเรียนหรือสิ่งที่เขาไดรับจากการผจญภัย มีการผสมผสานสิ่งที่เรียนรูเขากับโลกเดิมกอน
การผจญภัย เขาจะเปรียบเสมือนเจาแหงโลกทั้งสอง 

2.7.3.6 อิสระแหงการด ารงอยู (Freedom to live) 
เมื่อผสมผสานประสบการณแจากโลกแหงการผจญภัยกับโลกเดิม 

เขาดวยกันไดและเปรียบเสมือนเจาแหงโลกทั้งสอง สุดทายวีรบุรุษก็จะมีอิสระอยางเต็มที่ 
 

2.8 ทฤษฎีวาทกรรมแนววิพากษ์ 
 

ทฤษฎีวิเคราะหแวาทกรรมแนววิพากษแของนอรแแมน แฟรแคลัฟ ในการวิเคราะหแตัวบท 
ไดแบงการวิเคราะหแวาทกรรมเป็น 3 ระดับ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556) คือ  

1. ตัวบท (text) คือ สนใจที่การผลิตสรางความหมายขึ้นจากตัวบทเพ่ือใหเป็นตัวแทน
ของสิ่งตาง ๆ  

2. ภาคปฏิบัติการของวาทกรรม (Discourse Practice) คือ การปฏิสัมพันธแในเชิงวิภาษ
วิธีการผลิตสรางวาทกรรมในบริบททางสังคม การซึมซับรับความหมาย และการใชประโยชนแจากวาท
กรรม 

3. ปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice) ไดแก ระบบระเบียบทางสังคมซึ่ง 
เป็นผลผลิตที่มองเห็น รับรูไดในรูปของการสื่อสาร เป็นแนวปฏิบัติ บงชี้ใหกระท าและหามไมให
กระท า 

ตัวบทจัดเป็นองคแประกอบยอยที่เล็กที่สุดของวาทกรรม ตัวบทเมื่อมาประกอบ 
เขาดวยกันจะอยูในรูปค า (Word) ค าศัพทแ (Vocabulary) อนุประโยค (Clause) และประโยค 
(Sentence) ตัวบทท าหนาที่เป็นตัวแทนในการน าเสนอโลกทางสังคม และโลกทางกายภาพ เป็นสิ่งที่
คนใชในกระบวนการสราง – ผลิตความหมายในเหตุการณแทางสังคม (Social Events) ซึ่งนอกจาก 
จะใชตัวบทเป็นแนวทางหรือเป็นตัวแทนเสนอความหมายแลว ยังใชในการผลิตสรางความหมายดวย 
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ตัวบทมีความหมายใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ตัวบทที่บงบอกการกระท า (Action) ซึ่งปรากฏในรูปของประเภทของตัวบท 

(Genres) เป็นการบงบอก ชี้แนะแนวทางใหกระท า เชน การล าดับเรื่องราวของหนังสือการแตูนญี่ปุุน 
2. ตัวบทมีลักษณะของการเป็นตัวแทน (Representation) คือ มีลักษณะเป็นวาทกรรม

ที่ครอบง า และสงผลตอการรับรูของตน 
3. การนิยาม (Identification) คือ ผลที่ตามมาจากการเป็นตัวแทน และการกระท าที่ 

ฝังแนน โดยสะทอนใหเห็นในลักษณะรูปแบบเฉพาะ (Styles) เป็นกฎเกณฑแทางวาทกรรมของ
แนวทางท่ีเริ่มตนที่จะเป็น และพัฒนาไปสูอัตลักษณแ (Identities)  

การพิจารณาองคแประกอบที่ถูกจัดระเบียบของวาทกรรม (Order of Discourse) 
ประการแรกจะแสดงใหเห็นถึงการมารวมกันของตัวบท ทั้งการจัดวาง การเลือกใชค าศัพทแ  
การเรียงล าดับค า โครงสรางของประโยค รูปแบบของประโยค การเรียงประโยค และภาพรวมความ
เชื่อมโยงกัน รวมถึงการน าค าหรือตัวบทที่ถูกกลาวถึงแลวมาใชซ้ า เปลี่ยนต าแหนง เพ่ือเนนย้ าหรือ
สรางความหมายใหม และประการที่สอง พิจารณาการเชื่อมตอกันระหวาง เหตุการณแทางสังคม และ
การปฏิบัติการทางสังคมท่ีตัวบทเสนอ (สามชาย ศรีสันตแ, 2557) 

การสรางความเป็นตัวแทนและรูปแบบเฉพาะ มีเทคนิควิธีการในการสรางจากการใช
วาทกรรมที่มีมากอนหนา ท าการผลิตซ้ า หรือเชื่อมโยงวาทกรรมหลากหลายเขาดวยกันเพ่ือผลิต  
วาทกรรมใหม ๆ เป็นการเชื่อมความสัมพันธแระหวางวาทกรรม (Intertextuality) 

สวนการวิเคราะหแประเภทของตัวบท (Genres) จะพิจารณาที่องคแประกอบ การจัดวาง 
จังหวะ น้ าเสียง สีลา การปรากฏตัว การแตงกาย รูปทรง ฉาก แสง ซึ่งประกอบรวมกันเขาเพ่ือสราง
ความหมายบางอยาง และจัดวางต าแหนงของผูอานใหมีสถานะแตกตางกัน 

ดังนั้น การวิเคราะหแการประกอบสรางของตัวบท ภายใตสถานการณแเฉพาะที่เรียกวา 
ภาคปฏิบัติทางวาทกรรม ซึ่งจะน าไปสูปฏิบัติการทางสังคม เป็นกระบวนการปะทะประสาน 
ที่เชื่อมโยงซอนทับกัน เพ่ือคนหาอ านาจที่แฝงอยูในปฏิบัติการทางสังคม (สามชาย ศรีสันตแ, 2557) 

 
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.9.1 งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ์ตูน 
จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาวิจัยที่ผานมาในประเทศไทยเกี่ยวกับ 

"การแตูน" พบวา ภาพรวมเป็นการศึกษาที่แบงออกไดเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. วิเคราะหแตัวบท/เนื้อหา โดยมุงศึกษาในประเด็นของจริยธรรมในการแตูน เชน 

การศึกษาของพสุ ชัยเวฬุ (2549) ที่มุงวิเคราะหแเนื้อหาภาพยนตรแการแตูนที่เสนอในรายการ 
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ชอง 9 การแตูน โดยใชเกณฑแคุณธรรมในหนังสือการแตูน 28 ขอ ที่น าเสนอโดย กรรณิกา ศรีเจริญ , 
เบญจา บุณยสนธิกุล และสุรางคแ รุงเรือง (พ.ศ.2525) ซึ่งเกณฑแตางๆเหลานั้น ลวนแตมาจาก
ขอก าหนดทางสังคม เพ่ือสงเสริมสังคม และหากเนื้อหาการแตูนที่น าเสนอขัดตอขอก าหนดทางสังคม 
จะถือวาเป็นการแตูนที่ตอตานและท าลายสังคม  

ในการศึกษาของ จันทรา วงศแเยาวแฟูา (2545) เรื่องการสื่อสารเรื่องจริยธรรม 
ของหนังสือการแตูน: กรณีศึกษาการแตูนเรื่องโดราเอมอน ไดมุงศึกษาภาพรวมของการน าเสนอ และ
การสื่อสารถายทอดความหมายดานจริยธรรมที่ปรากฏในหนังสือการแตูนเรื่อง โดราเอมอน ไดกลาว
สรุปถึงเนื้อหาของการแตูนเรื่องโดราเอมอนวา แมจะเป็นการแตูนที่มีเนื้อหาสงเสริมคุณธรรม แตบาง
ตอนก็ยังมีเนื้อหาที่ไมไดปลอดภัยโดยสมบูรณแแกเด็ก ซึ่งอาจท าใหเด็กไดรับอิทธิพลในการท าลาย
ระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของจิตใจเด็ก ดังนั้น จันทราจึงมองวาเป็นหนาที่ของผูปกครองที่ตอง
คัดเลือกและกลั่นกรอง เลือกแตหนังสือการแตูนที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑแลักษณะของการแตูนที่ดี ใน
ขณะเดียวกัน ลักษณะของการแตูนที่ดี ที่ไดมีการกลาวถึงนั้น ไดมีขอหนึ่งไดกลาววา การแตูนที่ดีตองมี
เนื้อหาธ ารงไวซึ่งคุณธรรม และการน าเสนอเนื้อหาลักษณะนี้  ไมควรที่จะใชวิธีสอนโดยตรง  
เพราะจะท าใหนาเบื่อ แตควรแทรกไวในพฤติกรรมของตัวละครตางๆ ไมวาจะตัวเอกหรือตัวราย 
โดยเฉพาะถาแทรกในตัวรายจะท าใหเห็นภาพของคุณธรรมไดชัดเจนยิ่งขึ้น จึงท าใหเห็นถึง  
ความยอนแยง วาทายที่สุดแลว การแตูนที่มีลักษณะของการแตูนที่ดีก็ไมสามารถที่จะเป็นการแตูน  
ที่ปลอดภัยได เนื่องจากยังมีฉากที่ท าลายจริยธรรมอยู และการแตูนที่ปลอดภัยแบบที่ไมมีฉากท าลาย
จริยธรรมเลย จะสามารถเป็นการแตูนที่ดีไดหรือไม เนื่องจากจริยธรรมหรือคุณความดีตางๆ  
ลวนแตถูกประกอบสรางขึ้น ผานกระบวนการสรางความหมายตรงขาม ซึ่งหากไมมีดานลบ  
หรือดานที่ไมดี คนเราจะสามารถเขาใจไดวาความดีคืออะไร  

จันทราไดมีการเสนอแนะวาการแตูนที่เด็กอาน ควรมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องจริง ไมชวน
ฝัน ไมใชเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ แตตองด ารงไวซึ่งจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งผูศึกษามองวางานเลมนี้มี
ความขัดแยงในตัวเอง เนื่องจาก จริยธรรมอันดีงามเป็นสิ่งที่ถูกสรางขึ้นจากอุดมคติ และไมสามารถ
สรุปไดวาอะไรคือความดีงาม ดังนั้นแลวหากการแตูนตองมีเนื้อหาที่มีจริยธรรมที่ดีงาม ก็ไมตางอะไรกับ
การแตูนชวนฝันเรื่องหนึ่งเชนกัน 

2. วิเคราะหแผูรับสาร เพ่ือแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของการแตูนหรือการตีความ 
ของผูรับสาร เชน การศึกษาของ พัชรินทรแ นฤเบศไกรสีหแ (2551) ไดศึกษาเรื่อง จินตนาการทางเพศ
ในหนังสือการแตูนญี่ปุุนแนวอี -โรแมนติก โดยในการศึกษาวิจัยนี้  มีการพูดถึงผลการศึกษา 
ของ Elizabeth M. Perse วา การที่ผูหญิงใชสื่อ Erotica เพ่ือเสริมความรูเรื่องเพศนั้น เป็นเพราะ
สังคมวางเรื่องเพศไวในต าแหนงที่เป็นเรื่องหวงหามส าหรับผูหญิง ซึ่งพัชรินทรแไดมองวาสอดคลอง 
กับผลการศึกษาของตน เพราะผูหญิงไดใหเหตุผลวา เลือกอานเพราะเหมาะสมกับตัวเองมากกวา  
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ซึ่งเทากับวาผูหญิงตกอยูภายใตกรอบท่ีสังคมก าหนด ที่ใหเรื่องเพศส าหรับผูหญิงเป็นเรื่องตองหาม แต
ในมุมมองของผูศึกษากลับมองวา ทั้งท่ีจริงแลวมีสื่อมากมายที่สามารถเขาถึงได แตผูหญิงเลือกที่จะใช
สื่อที่เป็นการแตูน อาจเป็นเพราะความชอบของเธอเอง ไมใชเพราะสังคมก าหนด แตในงานนี้ก็ไม
สามารถสรุปไดวาแทจริงแลวเธอเลือกสื่อที่เป็นการแตูนเพราะอะไร เนื่องจากเป็นการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม จึงไมสามารถท าใหรูถึงค าตอบที่แทจริงของผูหญิงที่ตอบแบบสอบถามเหลานั้น 

การศึกษาของ ปาริชาติ สุริยวรพันธแ (2549) เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรม 
ของวัยรุนตอนกลางที่มีตอหนังสือการแตูนญี่ปุุน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและความรุนแรง โดยการศึกษา
เรื่องนี้ไดมีการเชื่อมโยงรายไดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อหรือเชาการแตูน แตไมไดมีการใหเหตุผล 
เนื่องจากเป็นการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งในการศึกษาของ ลลิดา ศุภนิมิตวงศแ (2555)  
เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับหนังสือการแตูนประเภทชายรักชาย และความพึงพอใจของวัยรุนหญิง  
(15-25 ปี) ในกรุงเทพมหานคร ไดแยงกับการศึกษาของปาริชาติ วารายไดไมไดมีผลตอพฤติกรรม  
การอานหนังสือการแตูน เนื่องจากผูอ านมีวิ ธีการที่จะท าใหตนเองไดอานหนังสือการแตูน  
ที่อยูนอกเหนือจากวิธีการซื้อหรือเชาการแตูน เชน การยืมเพ่ือน แตมีประเด็นที่สอดคลองกับการศึกษา
ของปาริชาติ คือ สวนของเหตุผลที่ผูอานเลือกอานการแตูน คือ เพ่ือนหรือคนรูจัก และในการศึกษา
ของลลิดายังเผยใหเห็นวา ผูที่อานหนังสือการแตูนชายรักชาย สวนใหญเป็นกลุมผูหญิง การศึกษานี้  
จึงท าใหผูศึกษาเห็นวา ตัวผูหญิงนั้นไมไดตกอยูภายใตของการแบงเพศ หรือมองวาผูชายตองคู 
กับผูหญิงเทานั้น แตผูหญิงมีการเปิดกวางและยอมรับความจริงในเรื่องของความลื่นไหลทางเพศ และ
ไมยึดติดกับความรักแบบเพศตรงขาม เป็นแบบฉบับตายตัว 

3. การศึกษาทั้ง 2 ลักษณะควบคูกัน คือ วิ เคราะหแตัวบท รวมกับวิเคราะหแ 
ผูรับสาร โดยในสวนเนื้อหา จะมุงศึกษาในประเด็นทางเพศ เชน การศึกษาของ ณัชชา ถาวร (2545)  
เรื่องการเปรียบเทียบการเรียนรูเรื่องเพศ19ของเด็ก20 ผานการสรางสัญญะทางเพศ ในหนังสือการแตูน
ญี่ปุุนกับแบบเรียนเพศศึกษา ที่มุงศึกษาเนื้อหาทางเพศในหนังสือการแตูนกับแบบเรียนเพศศึกษา 
พรอมทั้งศึกษาการเรียนรูของเด็กเรื่องเพศผานหนังสือการแตูนกับแบบเรียนเพศศึกษา  

การศึกษานี้ไดใหความส าคัญกับเรื่องของเพศ วาเป็นสิ่งที่สังคมไมควรปิดกั้น
ความรูในดานเพศกับเด็ก วาเป็นสิ่งไมดี หามคิด หามถาม การที่ไมมีหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียน  
ก็เป็นสวนหนึ่งที่ท าใหเด็กพยายามหาค าตอบเองจากสื่อตางๆ ซึ่งอาจท าใหเกิดความเขาใจในเรื่องเพศ

                                                           

 19 การเรียนรูเรื่องเพศ หมายถึง การตีความหมายของสัญญะ รหัส วัฒนธรรมทางเพศ และ
การถายทอดเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่ปรากฏอยูในหนังสือการแตูนและแบบเรียนเพศศึกษา 
 20 เด็ก หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ที่อานหนังสือการแตูน 
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แบบไมถูกไมควร โดยกลาวถึงปัญหาเกี่ยวกับเพศ คือ ปัญหาการตั้งครรภแในระหวางเรียน ท าให 
ตองออกจากโรงเรียนกลางคัน ปัญหาการท าแทงที่ผิดกฎหมาย ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง มีสาเหตุมาจาก 
การตั้งครรภแที่ไมพึงประสงคแ ซึ่งปัญหาที่ผูเขียนกลาวถึงนี้ จะกลาวถึงแตผูหญิง โดยชี้ใหเห็นวา
เด็กผูหญิงเหลานี้เป็นปัญหา และผลักใหผูหญิงกลุมนี้กลายเป็นคนที่แปลกแยกจากสังคม ซึ่งการศึกษา
ของณัชชานี้ แมจะตองการใหเกิดการเปลี่ยนมุมมองในเรื่องเพศ วาเป็นเรื่องธรรมชาติ ไมควรปิดกั้น 
แตก็ยังเผยใหเห็นถึงการผลิตซ้ าในเรื่องของการปฏิบัติตัวในเรื่องเพศของผูหญิง วาควรจะตองเป็นไป
ตามกรอบจริยธรรมที่สังคมก าหนด จึงสะทอนใหเห็นวา เรื่องเพศนั้น ยังเป็นพ้ืนที่ตองหามส าหรับ
ผูหญิง 

4. การศึกษาการแตูนในประเด็นที่เชื่อมโยงกับเพศสถานะ (gender) และเพศวิถี 
(sexuality) โดยผานการควบคุมความคิดเรื่องเพศของผูหญิง ผานกลไกตางๆ เชน วิธีคิดในเรื่องการ
ใหคุณคาของผูหญิง บทบาทหนาที่หญิง-ชาย 

(1) การวางตัวตอเพศตรงขาม 
การศึกษาของ ณัชชา ถาวร (2545) เรื่องการเปรียบเทียบการเรียนรูเรื่องเพศ

ของเด็ก ผานการสรางสัญญะทางเพศ ในหนังสือการแตูนญี่ปุุนกับแบบเรียนเพศศึกษา โดยมีการ
กลาวถึงการวางตัวของเพศหญิงวา  

“การวางตัวของเพศหญิงนั้น จะตองท าตัวใหเพศชายยกยองและใหเกียรติ 
โดยฝุายหญิงจะตองเขาใจวา ผูชายที่ดี หรือเป็นสุภาพบุรุษนั้น ตองไมลวงเกินผูหญิง” 

จากขอความดังกลาว ท าใหผูศึกษาเห็นถึงการเลือกปฏิบัติ และแบงแยกการ
ใหคุณคากับผูหญิง กลาวคือ หากผูหญิงคนใดที่ไมสามารถท าใหผูชายยกยองได ก็จะกลายเป็นวา 
ผูหญิงคนนั้น ไมจ าเป็นตองไดรับเกียรติจากผูชาย สงผลใหคุณคาของผูหญิง ขึ้นอยูกับมาตรฐานการ
ใหคาของผูชาย ผานการตัดสินจากผูชาย ผูหญิงกลายเป็นเพศที่ตองพยายามเพ่ิมคุณคาใหกับตัวเอง 
ผานวาทกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในสังคม โดยคุณคาเหลานี้ผูหญิงไมสามารถเป็นตัวก าหนดใหตัวเองไดเลย 
และนอกจากนี้ผูหญิงยังตองเขาใจดวยวา ผูชายที่ดีเป็นอยางไร จึงท าใหเห็นวา มุมมองความสัมพันธแ
ของผูหญิงผูชายนั้น ไดก าหนดความคิดของผูหญิงเอาไว ในขณะที่ผูชายสามารถที่จะคิดหรือปฏิบัติ
อยางไรก็ได 

(2) การควบคุมเรื่องเพศ 
หัวขอการควบคุมเรื่องเพศ การศึกษาของณัชชา ไดมีการกลาวถึงคาของ

ผูหญิงวา 
“เด็กผูหญิงคนหนึ่ง มองคาของผูหญิงวาอยูที่ตัวของผูหญิงเอง ที่เห็นคุณคา 

ในตัวเองหรือเปลา และท าตัวใหมีคาหรือเปลา คาของผูหญิงไมไดอยูที่ความสวยเสมอไป บางคน  
ไมสวยเลยแตมีความมั่นใจในตนเอง การรูจักแตงตัวใหดูดี การมีบุคลิกที่ดี การพูดและการวางตัว 
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ที่เหมาะสม ก็จะท าใหเรามีคาข้ึน แมความสวยจะเป็นสิ่งส าคัญ แตสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ สติปัญญาและ
ความสามารถของผูหญิง มีคากวาความสวยมากนัก” 

ในสวนนี้ แมณัชชาตองการจะบอกวา ความสวยไมใชสิ่งส าคัญที่สุด แตยัง
สะทอนใหเห็นวาความสวยยังเป็นสิ่งที่ส าคัญกับการใหคุณคาของผูหญิงอยูดี กลาวคือ ผูหญิงที่ไมสวย 
จะตองมีขอก าหนดที่มากขึ้น จะตองมีการปรุงแตงรางกายมากขึ้น และตองปฏิบัติตนใหเป็นไปตามที่
สังคมยอมรับ จึงจะท าใหผูหญิงกลุมนี้มีคุณคามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับ เหมือนกับผูหญิงคนอ่ืนๆที่
สวย 

(3) ความอาย 
ณัชชาไดกลาววา ความอาย เป็นเครื่องมือหรือกลไกอีกอยางหนึ่ง ที่สังคมใช

ในการควบคุมคนในสังคม ในการกระท าเรื่องตางๆ โดยเฉพาะการใชเพ่ือควบคุมความคิดเรื่องเพศ
ของผูหญิง ผูหญิงจะถูกเลือกใหเป็นเพศที่ตองอาย เป็นเพศที่ถูกผูกติดไวกับระบบศีลธรรม  
จากประเด็นในเรื่องของความอายนี้ จึงท าใหผูศึกษาสังเกตไดวา ทั้งระบบศีลธรรมและคุณคา  
ของผูหญิงนั้น ถูกน ามาเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน โดยการอาศัยการตีความและใหคาจากสังคม  
จากบุคคลภายนอก มากกวาที่ตัวผูหญิงเองจะเป็นผูก าหนด 

ทั้งนี้ ในสวนของการอภิปรายผลเกี่ยวกับการที่เด็กมีความคิดเห็นสอดคลอง
กับสาระท่ีแบบเรียนเพศศึกษาน าเสนอ เชน เรื่องบทบาทชายหญิง โดยทั้งเด็กผูหญิงและผูชาย เห็นวา 
งานบานเป็นหนาที่ของผูหญิง ถึงแมวาผูหญิงและผูชายจะตางออกไปท างานนอกบาน แตการท างาน
บานตองเป็นหนาที่ของผูหญิง การศึกษาของณัชชา จึงสะทอนใหเห็นวา แบบเรียนเพศศึกษา  
เป็นเครื่องมือ และกลไกอยางหนึ่งในผลิตซ้ าความชอบธรรมในการสรางความไมเสมอภาคระหวาง
ผูชายกับผูหญิง ผานระบบการศึกษา ที่คนสวนใหญมองวาเป็นเรื่องที่ปลอดภัยกับเด็ก สงผลใหผูหญิง
ยอมรับภาระและการกดขี่ตางๆอยางไมมีเงื่อนไข เนื่องจากสิ่งเหลานี้ไดเขามาอยูในความคิด  
ของพวกเขาแลว 

(4) บทบาทชาย-หญิง 
การศึกษาของ ภัทรหทัย  มังคะดานะรา (2541) เรื่องการน าเสนอลักษณะ

ของวีรบุรุษในหนังสือการแตูนญี่ปุุนในประเทศไทย (พ.ศ.2536-2540) โดยมุงศึกษาลักษณะของวีรบุรุษ
ในหนังสือการแตูนญี่ปุุนในประเทศไทย ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพ  พฤติกรรม คุณธรรม และ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับวีรบุรุษ องคแประกอบที่ส าคัญในการด าเนินเรื่อง รวมถึงภารกิจและ
หนาที่ของวีรบุรุษ ซึ่งไดมีการจัดประเภทการแตูนญี่ปุุนวามีการน าเสนอวีรบุรุษในลักษณะแบบใดบาง 
ไมวาจะเป็นลักษณะนิสัยของวีรบุรุษ หรือสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆตัววีรบุรุษ แตสิ่งที่สะทอนใหเห็น
จากการศึกษาชิ้นนี้ คือ ไมมีวีรบุรุษที่เป็นผูหญิงเลย แมวาตัวละครวีรบุรุษนั้นจะเป็นคนหรือไมใชคน 
ก็ตาม ในบางเรื่อง บางตอน อาจมีบางสถานการณแ ที่ท าใหตองกลายเป็นผูหญิง แตก็จะอยูในสถานะ  
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ที่เป็นเพศชายเป็นสวนใหญ ดานตัวละครผูหญิงนั้น ในแตละเรื่องนั้น มักจะอยูในสถานการณแที่ไดรับ
การชวยเหลือเป็นสวนใหญ 

การศึกษาของ แกวจินดา หะทัยธรรม (2547) เรื่องภาพสะทอนของสตรี 
ในหนังสือการแตูนญี่ปุุน ไดมีการชี้ใหเห็นถึงจุดที่นาสนใจในเรื่องของ "เวลา" และ "สถานที่" ซึ่งเป็นสิ่งที่
มีบทบาทอยูในวัฒนธรรมมาตลอด และยังเป็นตัวก าหนดวา "ผูหญิง" จะอยูที่ไหน กับใคร ในเวลาใด 
และท าอะไรบาง โดยการศึกษานี้เผยใหเห็นวา ตัวละครผูหญิงในการแตูนก็ถูกก าหนดจากสังคม 
ในแตละยุคสมัยดวย เชน ผูหญิงจะปรากฏในตอนกลางวันมากกวาตอนกลางคืน และหากปรากฏ  
ในตอนกลางคืน ก็จะปรากฏในที่พักอาศัยมากกวาในพ้ืนที่สาธารณะ และผูเขียนยังชี้ใหเห็นอีกวา  
แมปัจจุบันผูหญิงจะมีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะมากขึ้น แตสิ่งส าคัญกวานั้น คือ ผูหญิงท าอะไร  
กับใคร ในที่สาธารณะซึ่งสิ่งที่ปรากฏ คือ ผูหญิงในที่สาธารณะยังคงถูกเชื่อมโยงกับคุณสมบัติ  
"ความเป็นหญิง" อยูเชนเดิม การศึกษาของแกวจินดา จึงชี้ใหเห็นวา แมการแตูนจะเป็นเรื่องของ
จินตนาการ แตผูหญิงก็ยังคงถูกตีกรอบและถูกควบคุมโดยจินตนาการของผูเขียนการแตูน ที่สะทอน  
ใหเห็นถึงระบบสังคมและวัฒนธรรมที่เขามาควบคุมความคิดของผูเขียนการแตูนเอาไว 

การศึกษาของ ปิยะชาติ จรุงจิตรประชารมยแ (2555) เรื่องการวิเคราะหแ
บทบาทของผูหญิงใน Animation แนวสาวนอยพิทักษแโลกของญี่ปุุนเรื่อง Pretty cure ตามแนวคิด
สตรีนิยม โดยมุงศึกษาบทบาทและภาพสะทอนของผูหญิงที่ปรากฏอยูในภาพยนตรแการแตูน รวมถึง
ศึกษาอิทธิพลของสื่อที่มีตอการเสริมสรางอัตลักษณแของความเป็นผูหญิงตอผูรับสาร โดยการศึกษา
ครั้งนี้ ปิยะชาติตองการชี้ใหเห็นวา รูปแบบของผูหญิงที่สงผานมาพรอมกับการแตูนเรื่องนี้ถูกแบง
ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ภาพของผูหญิงที่ยังอยูในขอบเขตของคุณลักษณะแบบเกา เชน 
ผูหญิงมีความออนแอทางรางกาย ใจดี มีเมตตา มีความเป็นแม ประเภทที่สอง คือ ภาพของผูหญิง  
ที่พนออกไปจากคุณลักษณะแบบเกา เชน ผูหญิงเป็นเพศที่สามารถใชเหตุผลไดดี มีความกลาหาญ 
เขมแข็ง  

การสรางตัวละครเรื่องนี้จึงไดถูกจ าแนกเอาภาพลักษณแของความเป็นผูหญิง 
ที่มีอยูในสังคมออกเป็น 2 สวน คือ ภาพลักษณแที่จ าเป็นตองยึดติดกับทัศนคติทางสังคมแบบดั้งเดิม 
กับ ภาพลักษณแที่ ไมจ าเป็นตองยึดติดกับทัศนคติทางสังคมแบบดั้งเดิม โดยผู เขียนไดกลาววา 
ภาพลักษณแแบบแรกนั้นเป็นภาพลักษณแที่จ าเป็นที่ตัวละครเอกที่เป็นผูหญิงทุกตัวตองมี เนื่องจาก
ภาพลักษณแนี้นับวาเป็นพ้ืนฐานของความเป็นผูหญิง ที่สังคมยอมรับ และหากไมมีก็จะไมถูกนับวา  
เป็นตัวละครที่ เป็นแบบอยางของผูหญิงที่ดีตามทัศนะสังคม 21 สวนภาพลักษณแแบบที่สองนั้น 

                                                           

 21 เนื่องจากตัวละครเอกของเรื่องพริตตี้เคียว นับไดวาเป็นตัวละครที่ผูผลิตสรางขึ้นมาเพ่ือให
เป็นฮีโร ที่เป็นแบบอยางที่ดีแกเด็กผูหญิงญี่ปุุน 

Ref. code: 25615724035109YXD



47 

เป็นภาพลักษณแแบบใหมที่ถูกตีความหมายใหมใหพนจากขอบเขตของความเป็นผูหญิงแบบเดิม  
ซึ่งผูเขียนมองวา สังคมยอมรับภาพลักษณแของความเป็นผูหญิงในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  
แตจากการศึกษาชิ้นนี้ ผูศึกษากลับมองวาสังคมเปิดรับและยอมรับความเป็นผูหญิงที่หลากหลายอยาง
ที่ผูเขียนกลาวจริงหรือไม เนื่องจากความเป็นผูหญิงที่ผูเขียนไดกลาวถึงกอนหนานี้ ยังคงถูกจ ากัด  
ดวยค าวาภาพลักษณแที่ผูหญิงจ าเป็นตองมี หากไมมีสังคมจะไมยอมรับ และในสวนภาพลักษณแที่สอง 
ที่ผูหญิงจะมีหรือไมมีก็ไดนั้น ลวนแตลักษณะที่เป็นภาพลักษณแของผูชาย ดังนั้นแลวจากการศึกษา
ของปิยะชาติ จึงท าใหผูศึกษามองวา    สิ่งที่จะท าใหผูหญิงสามารถออกนอกขอบเขตความเป็นผูหญิง
ที่กลาวถึงนั้นก็คือ การน าเอาลักษณะของความเป็นชายที่ไดรับการยอมรับมาสวมทับนั้นเอง 

ขณะเดียวกันการศึกษาของปิยะชาติ ไดมีความขัดแยงในตัวเอง เนื่องจาก 
ปิยะชาติไดกลาวไววา ภาพลักษณแแบบแรกนั้นเป็นภาพลักษณแที่จ าเป็นที่ตัวละครเอกที่เป็นผูหญิง  
ทุกตัวตองมี เพราะเป็นพ้ืนฐานของความเป็นผูหญิงที่สังคมยอมรับ แตในการวิเคราะหแลักษณะของ 
ตัวละครนั้น บางลักษณะที่ผูเขียนกลาววาจ าเป็นตองมีนั้น กลับไมไดมีในตัวละครเอกหญิงทุกตัว 
รวมถึงในการศึกษาครั้งนี้ผูเขียนไดกลาวในตอนตนวา ตองการจะศึกษาอิทธิพลของสื่อที่มีตอการ
เสริมสราง อัตลักษณแของความเป็นผูหญิงตอผูรับสาร แตกลับไมไดมีการศึกษาตัวผูรับสารเลย  
จึงไมสามารถทราบไดวาอิทธิพลของสื่อดังกลาว มีผลตอการเสริมสรางอัตลักษณแของความเป็นผูหญิง
ตอผูรับสารจริงหรือไม 

2.9.2 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสตรีในสื่อมวลชน 
มาติกา ยกกลิ่น (2543) ไดศึกษาบทบาทของผูชายและผูหญิงในรายการสาธิต

การท าอาหารทางโทรทัศนแจากมุมมองสตรีนิยม พบวา ในรายการท าอาหาร ผูชมจะอยูในฐานะ        
ผูสังเกตการณแ ในขณะที่ตัวรายการเป็นผูสาธิต และบทบาทของผูสาธิตจะเป็นบทบาทของผูชาย
มากกวาผูหญิง โดยจากการวิเคราะหแถึงสาเหตุพบวาอิทธิพลของความเชื่อในสั งคม บทบาท 
ของผูรับผิดชอบผลิตรายการ อิทธิพลชองสปอนเซอรแ และกระแสความนิยมลวนเป็นปัจจัยที่มีผล  
ตอการก าหนดบทบาทของชาย-หญิง (gender role) ในรายการสาธิตการท าอาหารทั้งสิ้น เชน  
ดานบทบาทการเป็นผูผลิตรายการพบวา อาชีพการท าอาหารของผูชายไดรับการยอมรับมากกวา  
การเป็นแมบานและงานท าครัวของผูหญิง ซึ่งเป็นผลมาจากคุณคาของงาน เมื่อสังคมใหการยอมรับ
และนับถือในอ านาจของผูชาย จึงเปรียบไดวาการยอมรับดังกลาวเป็นความตองการของผูบริโภค 

การศึกษาของมาติกาจึงเผยใหเห็นวา ในรายการสาธิตการท าอาหารนี้มีคานิยม
และทัศนคติทางเพศ คือ การยกยองและการใหความส าคัญกับเพศชายมากกวาเพศหญิง โดย 
ในรายการตองการภาพความเป็นผูน า และความนาเชื่อถือ สงผลใหบทบาทดังกลาวตกเป็นของผูชาย 

ในสวนผลการศึกษาของมาติกา เมื่อมองผานมุมมองสตรีนิยมตามแนวทาง 
ของ Harbermas (1989) ที่กลาวถึงพ้ืนที่สวนตัว และพ้ืนที่สาธารณะ อาจกลาวไดวา ผูหญิงและ 
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งานครัวที่ถูกผูกติดกันไวในพ้ืนที่สวนตัว อาจเปลี่ยนไป เพราะเมื่อผูหญิงและงานครัวไดออกมาสูพ้ืนที่
สาธารณะ คุณคาของงานครัวไดถูกใหคุณคาเพ่ิมมากขึ้นเมื่อผูชายเขาไปแทนที่ งานครัวในพ้ืนที่
สาธารณะจึงไมใชงานส าหรับผูหญิงอีกตอไป เนื่องจากพ้ืนที่สาธารณะไดใหอ านาจกับผูชายมากกวา
ผานความเชื่อแบบชายเป็นใหญ จึงสงผลใหงานครัวกลายเป็นงานสาธารณะที่ผูชายท าไดดีกวา และ
นาสนใจกวาในสายตาของผูชม 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง ตัวละครฮีโรผูหญิงในการแตูนแอคชั่นญี่ปุุน เรื่อง COPPELION: วิเคราะหแ

อุดมการณแบทบาททางเพศและมุมมองของผูอานเพศชาย เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือที่จะศึกษาอุดมการณแบทบาททางเพศในหนังสือการแตูนประเภท
แอคชั่นญี่ปุุนที่มีตัวละครฮีโรเป็นผูหญิง พรอมทั้งศึกษาผูอานเพศชายวามีการรับรูหรือมุมมองเกี่ยวตัว
ละครฮีโรผูหญิงหรือไม อยางไร โดยแบงวิธีการศึกษาเป็น 2 สวน สวนแรกด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการวิเคราะหแตัวบท (Textual Analysis) ในหนังสือการแตูนประเภทแอคชั่นญี่ปุุนเรื่อง 
COPPELION ทั้งหมด 18 เลม และท าการคัดเลือกขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงอุดมการณแบทบาททางเพศ
ที่ชัดเจน เพ่ือท าการวิเคราะหแและเป็นแนวทางในสวนที่ 2 คือ การสัมภาษณแกับกลุมเปูาหมายผูอาน
เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป และเคยอานหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion ฉบับภาษาไทย ในดานการ
รับรูและมุมมองเกี่ยวตัวละครฮีโรหญิงในหนังสือการแตูนประเภทแอคชั่นญี่ปุุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 การวิเคราะห์เนื้อหาโดยผู้ศึกษา 
 

ผูศึกษาไดท าการส ารวจเนื้อหาของหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion จากจ านวนหนังสือ
การแตูนทั้งหมด 18 เลม 

 
ตารางที่ 3.1  
แสดงจ านวนตอนทั้งหมดของหนังสือการ์ตูนเรื่อง COPPELION 

หนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion สามนางฟูาผาโลกนิวเคลียรแ 

ภาคท่ี เลมที่ จ านวนตอนทั้งหมด 

1 1 – 2 21 ตอน 
2 3 - 8 60 ตอน 

3 9 - 18 99 ตอน 
รวม 18 เลม 180 ตอน 

 
จากการศึกษาตัวบท (Textual Analysis) ทั้งหมด พบวาในบางตอนมีลักษณะ 

ของการสรางตัวละครที่ เสมือนกับสลายมิติของบทบาทของผูหญิงในแบบเกาใหหายไป  
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แตในขณะเดียวกันบทบาทผูหญิงในแบบเกาที่หายไปไดถูกตั้งเงื่อนไขบางอยางไวกับตัวละครหญิง 
ดวยเหตุนี้จึงท าใหผูศึกษา เลือกใชหลักเกณฑแวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่จะน ามาใชในการวิเคราะหแ
แบบเจาะจง โดยผูศึกษาท าการคัดเลือกตอนที่แสดงใหเห็นถึงอุดมการณแบทบาททางเพศที่ชัดเจนผาน
การเชื่อมโยงกันของตัวละคร Coppelion เพ่ือเนนวิเคราะหแการสรางอุดมการณแผานการสรางตัว
ละคร โดยต้ังเงื่อนไขในการเลือกตอนที่น ามาใชในศึกษา คือ 1.) ต าแหนงหนาที่/ความรับผิดชอบของ
ตัวละคร Coppelion 2.) พลังความสามารถของตัวละคร Coppelion 3.) ลักษณะนิสัยของตัวละคร 
Coppelion 4.) การเกิดขึ้น/การเกิดใหมของตัวละคร Coppelion 5.) ความรูสึกนึกคิดของตัวละคร 
Coppelion ที่มีตอตนเองและตัวละคร Coppelion อ่ืน ๆ 

 
3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

ผูใหขอมูลในการสัมภาษณแ คือ ผูอานเพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป และเคยอานหนังสือ
การแตูนเรื่อง Coppelion จ านวน 5 คน หรือจนกวาขอมูลจะอ่ิมตัว (Saturation point) ซึ่งขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณแ เมื่อรวบรวมแลวสามารถน าไปสูขอคนพบตามวัตถุประสงคแของการวิจัย  
(ประไพพิมพแ สุธีวสินนนทแ และ ประสพชัย พสุนนทแ, 2559) และใชหลักเกณฑแวิธีการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางที่  จะสัมภาษณแแบบเจาะจง ผานการสอบถามจากคนรอบตัวหรือคนรูจักที่เคยอานหนังสือ
การแตูนเรื่องนี้ 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผูศึกษาอานหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion และวิเคราะหแตัวบท (Textual Analysis) 
ที่แสดงในเห็นถึงอุดมการณแบทบาททางเพศที่ชัดเจน โดยใชแนวคิดอุดมการณแ แนวคิดบทบาททาง
เพศ ในการอธิบายอุดมการณแบทบาททางเพศที่สะทอนผานตัวละครฮีโรผูหญิงในเรื่องนี้ และจัดท า
แบบสัมภาษณแเบื้องตน เพ่ือใชเป็นแนวทางในการสนทนากับผูใหขอมูล 

หลังจากนั้น ผูศึกษาใชการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth-Interview) โดยขอสมัคร
ใจจากคนรอบตัวหรือคนรูจัก โดยอาสาสมัครจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) เพศชาย (2) อายุ 18 ปี 
ขึ้นไป (3) เคยอานหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion 

ลักษณะประเด็นค าถามสรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสือญี่ปุุน
และการบทบาทของผูหญิง โดยมีค าถามทั้งหมด 3 สวน เป็นจ านวน 30 ขอ ประกอบดวย สวนที่ 1 
คือ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอามาสมัครและการอานการแตูน สวนที่ 2 คือ ขอมูลเกี่ยวกับตัวละครฮีโร 
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ในความคิดของอาสาสมัคร และสวนที่ 3 คือ ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือการแตูนเรื่อง COPPELION  
โดยใชเวลาในการสัมภาษณแไมเกิน 1 ชั่วโมง 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ใชการสัมภาษณแ 
แบบเดี่ยวหรือรายบุคคล โดยเลือกเฉพาะผูอานที่เป็นเพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป และเคยอานหนังสือ
การแตูนเรื่อง COPPELION ครบทั้ง 18 เลม เพ่ีอใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแและค าถามของ 
การศึกษาวิจัย และการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาไดก าหนดขนาดตัวอยางไวที่จ านวน 
5 คน หรือจนกวาขอมูลจะอ่ิมตัว (Saturation point) ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ เมื่อรวบรวม
แลวสามารถน าไปสูขอคนพบตามวัตถุประสงคแของการวิจัย (ประไพพิมพแ สุธีวสินนนทแ  และ  
ประสพชัย พสุนนทแ, 2559) และในการสัมภาษณแจะนัดสัมภาษณแคนละ 1 ครั้ง ใชเวลาไมเกิน  
1 ชั่วโมง โดยผูศึกษาจะท าการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของการแตูนและจะตั้งประเด็นค าถาม 
โดยยกตัวอยางเหตุการณแในบางตอนของหนังสือการแตูน ซึ่งตอนหรือเหตุการณแที่ผูศึกษาไดยกตัวอยาง
เพ่ือเขาประเด็นค าถามนั้น จะเป็นสวนที่ผูศึกษาไดท าการคัดเลือกมาแลววาเนื้อหาในตอนนั้น ๆ  
มีประเด็นที่เผยใหเห็นถึงอุดมการณแบทบาททางเพศที่ชัดเจน โดยประเด็นค าถามจะเกี่ยวของ 
กับอุดมการณแและบทบาทของตัวละครฮีโรผูหญิงที่ผูอานรับรูหรือมีทัศนคติเกี่ยวกับผูหญิงในฐานะ  
ของการเป็นฮีโรจากการหนังสือการแตูนเรื่อง COPPELION 

การตรวจสอบคุณภาพของขอมูล โดยการสัมภาษณแ เจาะลึกซ้ าในประเด็นค าถาม 
ที่ตองการความกระจาง เพ่ือน ามาใชรวมกับการวิเคราะหแเนื้อหาของผูศึกษา 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ศึกษาตัวบททั้งหมดจ านวน 18 เลม และท าการคัดเลือกตอนที่จะน ามาใชในการ
วิเคราะหแ โดยใชแนวคิดการเลาเรื่อง แนวคิดบทบาทชาย - หญิง และแนวคิดทฤษฎีการเป็นฮีโร 

2. จากนั้นท าการวิ เคราะหแตัวบทในตอนที่คัดเลือก โดยใชแนวคิดอุดมการณแ  
แนวคิดบทบาทชาย – หญิง แนวคิดทฤษฎีการเป็นฮีโร และแนวคิดทฤษฎีวาทกรรมเชิงวิพากษแ 

3. วิเคราะหแบทสัมภาษณแ โดยใชแนวคิดอุดมการณแ แนวคิดบทบาทชาย – หญิง  
4. น าขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแตัวบทและการสัมภาษณแมาท าการสังเคราะหแ 

และสรุปผล 
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บทที่ 4 
บทวิเคราะห์การ์ตูนเรื่อง COPPELION 

 
บทนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือวิเคราะหแอุดมการณแบทบาททางเพศที่ผลิตและผลิตซ้ าผานตัว

ละครฮีโรผูหญิงในหนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่น เรื่อง COPPELION โดยผูศึกษาไดท าการ
ส ารวจเนื้อหาของหนังสือการแตูนเรื่อง COPPELION จากจ านวนหนังสือการแตูนทั้งหมด 18 เลม 

 
ตารางที่ 4.1  
แสดงจ านวนตอนทั้งหมดของหนังสือการ์ตูน เรื่อง COPPELION 

หนังสือการแตูนเรื่อง COPPELION สามนางฟูาผาโลกนิวเคลียรแ 
ภาคท่ี เลมที่ จ านวนตอนทั้งหมด 

1 1 – 2 21 ตอน 

2 3 - 8 60 ตอน 
3 9 - 18 99 ตอน 

รวม 18 เลม 180 ตอน 

 
จากการศึกษาตัวบท (Textual Analysis) ทั้งหมด พบวาในบางตอนมีลักษณะของ 

การสรางตัวละครที่เสมือนกับสลายมิติของบทบาทของผูหญิงในแบบเกาใหหายไป แตในขณะเดียวกัน
บทบาทผูหญิงในแบบเกาที่หายไปไดถูกตั้งเงื่อนไขบางอยางไวกับตัวละครหญิง ดวยเหตุนี้จึงท าให  
ผูศึกษา เลือกใชหลักเกณฑแวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่จะน ามาใชในการวิเคราะหแแบบเจาะจง  
โดยผูศึกษาท าการคัดเลือกตอนที่แสดงใหเห็นถึงอุดมการณแบทบาททางเพศที่ชัดเจนผานการเชื่อมโยง
กันของตัวละคร Coppelion เ พ่ือเนนวิ เคราะหแการสรางอุดมการณแผานการสรางตัวละคร  
โดยตั้งเงื่อนไขในการเลือกตอนที่น ามาใชในศึกษา คือ (1) ต าแหนงหนาที่/ความรับผิดชอบของตัว
ละคร Coppelion (2) พลังความสามารถของตัวละคร Coppelion (3) ลักษณะนิสัยของตัวละคร 
Coppelion (4) การเกิดขึ้น/การเกิดใหมของตัวละคร Coppelion (5) ความรูสึกนึกคิดของตัวละคร 
Coppelion ที่มีตอตนเองและตัวละคร Coppelion อ่ืน ๆ 
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4.1 เรื่องย่อการ์ตูนเรื่อง COPPELION สามนางฟ้าโลกนิวเคลียร์ 
 

ในพ้ืนที่หนึ่งของประเทศญี่ปุุน มีเหตุการณแภัยพิบัติจากการที่ไมสามารถควบคุมสาร
กัมมันตภาพรังสีที่ใชในการสรางโรงงานนิวเคลียรแได สงผลใหสารนี้แผขยายปกคลุมในพ้ืนที่ ๆ  
หนึ่ง ท าใหพื้นที่นี้ตองมีการควบคุมและกักบริเวณใหเป็นเขตอันตราย แตในพ้ืนที่นี้ยังมีผูรอดชีวิตหลง
เหลืออยู จึงตองมีการลงส ารวจพื้นที่เพ่ือชวยเหลือผูรอดชีวิตในเมืองนี้ออกมา 

ซึ่งการที่จะสงคนเขาไปชวยในพ้ืนที่อันตรายจะตองมีการปกปิดรางกายดวยชุดอุปกรณแ
เพ่ือปูองกันรังสี รวมถึงตองมีถังออกซิเจนเพ่ือใหสามารถใชชีวิตอยูในพ้ืนที่นั้นได  ทางวิทยาศาสตรแ 
จึงไดมีการพัฒนาโดยการดัดแปลงพันธุกรรมขึ้น เพื่อใหกลุมคนเหลานี้สามารถเขาไปชวยผูรอดชีวิตได
โดยที่รางกายสามารถปูองกันรังสีนี้ได 100 เปอรแเซ็น อีกทั้งการลงไปในพ้ืนที่นี้ไมสามารถรูไดวา 
จะเกิดอันตรายใด ๆ กับผูที่เขาไปชวยเหลือในพ้ืนที่นั้น  กลุมผูที่ถูกสรางขึ้นนี้จึงตองมีการเขารับ 
การฝึกฝนรางกาย โดยถูกจัดเขาสังกัดในหนวยตาง ๆ ของกองทหาร เพ่ือสรางความแข็งแกรงและ  
ใหมีความเชี่ยวชาญในหนวยของตนที่สังกัดอยู ซ่ึงกลุมผูที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจะถูกเรียกวา  
“คอพเพเลียน” 

คอพเพเลียน คือ เด็กที่มีภูมิตานทานตอกัมมันตภาพรังสี โดยเกิดจากการดัดแปลง
พันธุกรรม 

 
4.2 กลุ่มตัวละคร   
 

4.2.1 ตัวละครฮีโร่หญิง 
(1) นารุเสะ อิบาระ   
 

 
 

ภาพที่ 4.1 ภาพตัวละครนารุเสะ อิบาระ ตัวละครหลักหญิง จาก COPPELION สามนางฟ้า 
ผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. หนาปก), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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ตัวละครคอพเพเลียนผูหญิง เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 3 มีต าแหนงเป็นหัวหนาหนวย
พยาบาล หนาที่ของหนวยพยาบาล คือ ชวยเหลือผูรอดชีวิต ความสามารถจากการตัดตอพันธุกรรม 
คือ มีความสามารถในการตอสูสูง มีความแข็งแรงทางกายภาพ ลักษณะนิสัย คือ มีความมุงมั่น  
อยางแรงกลาในการที่จะชวยผูรอดชีวิต และตัวละครหลักหนึ่งในสามของกลุมคอพเพเลียนที่ไดรับ
ภารกิจคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต 

(2) โนมูระ  ทาเอโกะ 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ภาพตัวละครโนมูระ ทาเอโกะ ตัวละครหลักหญิง จาก COPPELION สามนางฟ้า 
ผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. หนาปก), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแ
กิจการพิมพแ. 
 

ตัวละครคอพเพเลียนผูหญิง เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 1 สังกัดอยูหนวยพยาบาล  
ฝุายเยียวยา หนาที่ของหนวยพยาบาล คือ ชวยเหลือผูรอดชีวิต ความสามารถจากการตัดตอ
พันธุกรรม คือ มีความสามารถในการคนหา มีความสามารถในการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดในระยะไกล 
สามารถสื่อสารและเขาใจสัตวแตาง ๆ ได ลักษณะนิสัย มองโลกในแงดี สุภาพ ตัวละครหลักหนึ่งในสาม
ของกลุมคอพเพเลียนที่ไดรับภารกิจคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต 
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(3) ฟุคาซาคุ อาโออิ 
 

  
 

ภาพที่ 4.3 ภาพตัวละครฟุคาซาคุ อาโออิ ตัวละครหลักหญิง จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลก
นิวเคลียร์ (น. หนาปก), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 

 
ตัวละครคอพเพเลียนผูหญิง เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 1  สังกัดอยูหนวยพยาบาล 

หนาที่ของหนวยพยาบาล คือ ชวยเหลือผูรอดชีวิต ความสามารถจากการตัดตอพันธุกรรม คือ  
การลอยตัวกลางอากาศ พลังจิต และคลื่นแฟรแ (การปลอยพลัง)  ลักษณะนิสัย ราเริง เป็นผูสราง
บรรยากาศในหนวยพยาบาล กินเกง ขี้บน คิดวาตัวเองเป็นสาวนอยนารัก มักจะชอบพูดจาเหมือนเด็ก 
ตัวละครหลักหนึ่งในสามของกลุมคอพเพเลียนที่ไดรับภารกิจคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต 

4.2.2 ตัวละครคอพเพเลียนอ่ืน ๆ 
(1) ฮารุโตะ คุโรซาวะ 
 

 
 

ภาพที่  4 .4  ภาพตัวละครฮารุ โตะ คุ โรซาวะ ตัวละครคอพเพเลียนที่ เป็นมนุษยแโคลนของ 
ดร.คอพเพลิอุส จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. หนาปก), โดย โทโมโนริ  
อิโนะอุเอะ, 2012/2555. 
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ตัวละครคอพเพเลียนผูชาย เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 3 มีต าแหนงเป็นหัวหนาหนวย
เก็บกวาด หนาที่ของหนวยเก็บกวาด คือ ก าจัดของเสียหรือคอพเพเลียนที่บกพรอง ตัวละครฮารุโตะ  
คุโรซาวะ เป็นคอพเพเลียนที่ไดรับเซลลแตนก าเนิดในการตัดตอพันธุกรรมจากดร.คอพเพลิอุส 
ความสามารถจากการตัดตอพันธุกรรม คือ ฟ้ืนตัวระดับสูง ลักษณะนิสัย มีความสุขุม  เยือกเย็น และ
มีมันสมองที่ปราดเปรื่อง งานอดิเรก คือ สรางระเบิด ถูกสงตัวเขามาในเมืองที่ปนเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีภายหลังจากกลุมคอพเพเลียนทั้ง 3 คน อยูสภาวะขับขัน โดยไดรับภารกิจใหรวมตัวกับ
หนวยพยาบาล เพ่ือใหความชวยเหลือกลุมคอพเพเลียนทั้ง 3 คน ในการปฏิบัติภารกิจ 

(2) โอสึ คานอน (ซายมือ) 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 ภาพตัวละครโอสึ คานอน ตัวละครคอพเพเลียนที่เป็นตัวราย จาก COPPELION  
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. หนาปก), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.
วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

ตัวละครคอพเพเลียนผูหญิง เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 3 สังกัดอยูหนวยเก็บกวาด 
หนาที่ของหนวยเก็บกวาด คือ ก าจัดของเสียหรือคอพเพเลียนที่บกพรอง ตัวละครโอสึ คานอน  
มีนองสาวฝาแฝดชื่อ โอสึ  ชิอง ความสามารถจากการตัดตอพันธุกรรม ผานการน า  DNA มาจัดเรียง
ใหม คือ สามารถปลอยไฟฟูาได และสามารถตรวจจับอิออนในรางกายของสิ่งมีชีวิตได ลักษณะนิสัย 
ชอบรังแกสัตวแเล็ก ถูกสงตัวเขามาในเมืองที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีพรอมกับฮารุโตะ คุโรซาวะ และ
ไดรับภารกิจใหรวมตัวกับหนวยพยาบาล เพ่ือใหความชวยเหลือกลุมคอพเพเลียนทั้ง 3 ในการปฏิบัติ
ภารกิจ 
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(3) โอสึ ชิอง (ขวามือ) 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 ภาพตัวละครโอสึ ชิอง ตัวละครคอพเพเลียนที่เป็นตัวราย จาก COPPELION สามนางฟ้า
ผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. หนาปก), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแ
กิจการพิมพแ. 
 

ตัวละครคอพเพเลียนผูหญิง เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 3 สังกัดอยูหนวยเก็บกวาด 
หนาที่ของหนวยเก็บกวาด คือ ก าจัดของเสียหรือคอพเพเลียนที่บกพรอง ตัวละครโอสึ  ชิอง  
เป็นนองสาวฝาแฝดของ โอสึ  คานอน ความสามารถจากการตัดตอและดัดแปลงพันธุกรรม คือ  
มีรางกายที่แข็งแรงมาก ลักษณะนิสัย ปุาเถื่อน และรักพ่ีสาวมาก ถูกสงตัวเขามาในเมืองที่ปนเปื้อน
สารกัมมันตรังสีพรอมกับฮารุโตะ  คุโรซาวะ และไดรับภารกิจใหรวมตัวกับหนวยพยาบาล เพ่ือให
ความชวยเหลือกลุมคอพเพเลียนทั้ง 3 ในการปฏิบัติภารกิจ 

(4) สึบุรายะ มานะ 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 ภาพตัวละครสึบุรายะ มานะ ตัวละครคอพเพเลียน จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลก
นิวเคลียร์ (น. หนาปก), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2013/2556, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบลูยแกิจการพิมพแ. 
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ตัวละครคอพเพเลียนผูหญิง นักเรียนชั้นปีที่ 2 สังกัดอยูหนวยคนหา หนาที่ของ
หนวยคนหา คือ ลงพ้ืนที่ เก็บขอมูลเมืองโตเกียว ( เมืองโตเกียวเป็นที่มีสารปนเปื้อนจาก 
สารกัมมันตภาพรังสี) ความสามารถจากการตัดตอพันธุกรรม คือ สามารถปลอยคลื่นพลังโจมตีได 
ทั้งนี้ ตัวละครสึบุรายะ มานะ ถูกจัดใหเป็นคอพเพเลียนที่มีความบกพรอง เนื่องจากเป็นคอพเพเลียน
ที่ปลอยรังสีนิวตรอนออกมาจากรางกายในปริมาณที่มหาศาล สงผลใหเมื่อเขาใกลมนุษยแ จะท าให
มนุษยแเสียชีวิต ตัวละครสึบุรายะ มานะ เขามาในเมืองที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยรับค าสั่ง 
จาก ดร.คอพเพริอุส ที่ตองการใหจับตัวคอพเพเลียนที่ชื่อ ฟุคาซาคุ  อาโออิ โดยจุดประสงคแที่ท าตาม
ค าสั่งของ ดร.คอพเพริอุส คือ ตองการใหดร.คอพเพริอุส แกไขขอบกพรองที่เป็นลักษณะเฉพาะ 
ของกลุมคอพเพเลียนที่เป็นนักเรียนปี 2  

(5) อิจิคาวะ เมสะ 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 ภาพตัวละครอิจิคาวะ เมสะ ตัวละครคอพเพเลียน จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลก
นิวเคลียร์ (น. หนาปก), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2014/2557, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบลูยแกิจการพิมพแ. 
 

ตัวละครคอพเพเลียนผูหญิง นักเรียนชั้นปีที่ 2 สังกัดอยูหนวยคนหา หนาที่ของ
หนวยคนหา คือ ลงพ้ืนที่ เก็บขอมูลเมืองโตเกียว ( เมืองโตเกียวเป็นที่มีสารปนเปื้อนจาก 
สารกัมมันตภาพรังสี) ความสามารถจากการตัดตอพันธุกรรม คือ สามารถแยกสลายรางกายตนเองได 
ดวยการแยกอนุภาค ลักษณะนิสัย ชอบเลนเกมออนไลนแ  และเป็นแฮกเกอรแที่เกง ทั้งนี้ ตัวละคร  
อิจิคาวะ  เมสะ ถูกจัดใหเป็นคอพเพเลียนที่มีความบกพรอง เนื่องจากเป็นคอพเพเลียนที่ปลอยรังสี
นิวตรอนออกมาจากรางกายในปริมาณที่มหาศาล สงผลใหเมื่อเขาใกลมนุษยแ จะท าใหมนุษยแเสียชีวิต 
ตัวละคร อิจิคาวะ  เมสะ เขามาในเมืองที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยรับค าสั่งจากดร.คอพเพริอุส  
ที่ตองการใหจับตัวคอพเพเลียนที่ ชื่ อ  ฟุคาซาคุ   อาโออิ โดยจุดประสงคแที่ท าตามค าสั่ ง 
ของดร.คอพเพริอุส คือ ตองการใหดร.คอพเพริ อุส แกไขขอบกพรองที่ เป็นลักษณะเฉพาะ 
ของกลุมคอพเพเลียนที่เป็นนักเรียนปี 2 
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4.2.3 ตัวละครอื่น ๆ  
(1) ดร.คอพเพลิอุส (นักวิทยาศาสตรแ) 
 

 
 

ภาพที่  4 .9 ภาพตัวละครดร.คอพเพลิ อุส นักวิทยาศาสตรแที่คิดคนและสรางคอพเพเลียน  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2015/2558. 
 

นักวิทยาศาสตรแผูชาย ที่เป็นผูสรางคอพเพเลียน มีเปูาหมาย คือ ฟุกาซาคุ อาโออิ 
ซึ่งเป็นคอพเพเลียนที่สมบูรณแแบบ โดยใชคอพเพเลียนที่เป็นนักเรียนปี 2 เป็นเครื่องมือในการจับตัว   
ฟุคาซาคุ  อาโออิ ดวยขอตกลงวาจะแกไขขอบกพรองที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุมคอพเพเลียนที่
เป็นนักเรียนปี 2 

(2) พันเอก มิชิมะ โอนิเฮ (ทหาร) 
 

 
 

ภาพที่  4 .10  ภาพตัวละครพันเอก มิชิมะ โอนิ เฮ  ผูบั งคับบัญชาของหนวยคอพเพเลียน  

จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554, กรุงเทพฯ: 

ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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หัวหนาหนวยพิเศษกองก าลังที่ 3 ของกองก าลังปูองกันตนเองทางบก และ 
เป็นอาจารยแใหญโรงเรียนวิศวกรรมพิเศษ หนวยที่ 3 ลักษณะนิสัย มีความมุงมั่นในการปฏิบัติภารกิจ 
บัญชาการดวยความเขมงวด โดยไดรับมอบหมายใหดูแลแผนการชวยเหลือผูรอดชีวิต เป็นหัวหนา 
ของคอพเพเลียนที่เป็นตัวละครหลักทั้ง 3 คน และมีความเป็นหวงตัวละครคอพเพลียนทั้ง 3 อยูเสมอ 
โดยคอพเพเลียนจะเรียกวา อาจารยแใหญ 

(3) กลุมผูรอดชีวิตในละแวกมิทากะ 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 ภาพกลุมผูรอดชีวิตที่ติดอยูในพ้ืนที่อันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสี จาก COPPELION 
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการ
พิมพแ. 

(4) กลุมผูรอดชีวิตในละแวกชิบูยะ 
 

 
 

ภาพที ่4.12 ภาพกลุมผูรอดชีวิตที่ติดอยูในพ้ืนที่อันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสี จาก COPPELION 
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2014/2557, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการ
พิมพแ. 
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4.3 การสร้างอุดมการณ์ในตัวละครฮีโร่หญิง 
 

โดยทั่วไปเราจะเห็นวาการน าเสนอภาพของผูหญิงในสื่อที่ผานมานั้น ผูหญิงมักจะถูกจัด
ใหอยูในบทบาทของการเป็นผูถูกกระท าหรือรอรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนอยูเสมอและผูที่จะมี
บทบาทในการเขามาชวยเหลือลวน  คือ ผูชายเป็นสวนใหญ  จุดเริ่มตนของการแตูน เรื่องนี้ 
มีความแตกตางออกไปจากการน าเสนอบทบาทของผูหญิงที่เราคุนเคย คือ บทบาทของตัวละครหลัก
หญิง ไดแก (1) นารุเสะ อิบาระ (2) โนมูระ ทาเอโกะ (3) ฟุคาซาคุ อาโออิ ซึ่งตัวละครทั้ง 3 ตัว  
ไดรับมอบหมายหนาที่ในการเขาชวยเหลือผูคนที่ติดอยูในพ้ืนที่เขตอันตราย โดยตัวละครหลักหญิง 
มีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะชวยเหลือผูรอดชีวิตอยางไมกลัวตาย สงผลใหตัวละครหลักหญิงทั้ง 3 ตัว 
เปรียบเสมือนฮีโรของเหลาผูรอดชีวิตที่ยังหลงเหลือติดอยูในพ้ืนที่เขตอันตราย อยางไรก็ตามการที่  
ตัวละครผูหญิงในเรื่องนี้จะมาเป็นฮีโรไดนั้น ตองผานกระบวนการปรับแตงรางกาย ซึ่งไมใชเพียงการ
ปรับแตงรางกายภายนอก แตเป็นการปรับแตงที่ลงลึกถึงระดับของพันธุกรรมโดยองคแความรู 
ทางวิทยาศาสตรแ พรอมทั้งสรางทักษะในดานความรู ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเขากับสังกัดกองทัพ
ทหารที่คอพเพเลียนแตละคนสังกัดอยู โดยปราศจากการเลือกหรือตัดสินใจของตัวผูหญิงเองตั้งแต
ขั้นตอนการเริ่มตนจนถึงขั้นตอนการเขาสูการท าภารกิจ กลาวคือ เมื่อเปรียบเทียบกับการแตูนเรื่อง  
อ่ืน ๆ ที่น าเสนอฮีโรชายนั้น สวนใหญจะมีขั้นตอนการตัดสินใจกอนที่จะเขาสูการเป็นฮีโร เชน  
เกิดจากตัวละครเองมีความฝันที่อยากจะปกปูอง เกิดจากปมบางอยางในชีวิต หรือเป็นกฎเกณฑแ
บางอยางท าใหฮีโรเหลานั้น เป็นผูถูกเลือกใหมีความสามารถ มีพลังวิเศษหรือบังเอิญเขาไปพอเจอ 
กับเหตุการณแบางอยางและตัดสินใจที่จะเขาไปท าภารกิจนั้น ๆ ซึ่งไมวาจะเกิดขึ้นเพราะเหตุใด  
สวนใหญการเป็นฮีโรของตัวละครชายจะยังมีจุดที่น าเสนอวาตัวละครนั้น ๆ ไดตัดสินใจเป็นฮีโร 
ดวยตัวเขาเอง ในขณะที่การเป็นฮีโรหญิงในเรื่องนี้ไมไดเกิดจากการตัดสินใจของตัวละคร แตถูกสราง
ขึ้นเพ่ือใหเป็นเครื่องมือในการท าภารกิจ ผานการน ารางกายมาทดลองอยางโหดราย แตกลับไมไดท า
ใหตัวละครเกิดการลุกขึ้นสูหรือตอตานความโหดรายนี้ พรอมทั้งเขาสูกระบวนการยินยอมโดยระบบ
ความคิดของตัวละครหลักหญิงเอง วาหากไมมีเหตุการณแหรือพ้ืนที่ภัยพิบัตินี้อาจไมไดท าใหเขาเกิดมา 
ซึ่งจะเห็นไดจากบทสนทนาระหวางผูรอดชีวิตกับคอพเพเลียน  
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ภาพที ่4.13 ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับผูรอดชีวิต จาก COPPELION สามนางฟ้า
ผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 103), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับผูรอดชีวิต (ตอ) จาก COPPELION  
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 104-105), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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ภาพที่ 4.15 ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับผูรอดชีวิต (ตอ) จาก COPPELION  
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 106-107), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
 

“ถาไมมีอุบัติเหตุกัมมันตภาพรังสีที่เมืองนี้ เราก็ไมไดเกิดมาบนโลกใบนี้” จึงจะเห็นไดวา 
ตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้จะสยบยอมใหกับอ านาจของความเป็นวิทยาศาสตรแที่แมจะสราง  
ความโหดรายตอรางกายของผูหญิงผานการทดลอง แตตัวละครฮีโรหญิงกลับมองความผิดพลาด  
ของกระบวนการทางวิทยาศาสตรแเป็นเหมือนสวนหนึ่งของการที่ท าใหเธอไดเกิดมา 

 
4.3.1 อุดมการณ์ในหน้าที่ 

ลักษณะที่ส าคัญอยางหนึ่งของคอพเพเลียนที่สะทอนออกมาใหเห็นจากตัวละคร
หลักหญิงในเรื่องนี้ คือ อุดมการณแของทหาร อุดมการณแพยาบาล และการเชิดชูความเป็นวิทยาศาสตรแ 
ตัวละครในเรื่องนี้มีองคแประกอบของกองทัพซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโครงสรางใหญในการก าหนดหนาที่
ของคอพเพเลียน โดยตัวละครคอพเพเลียนจะตองถูกสงเขาโรงเรียนของกองทัพทหารและจ าแนกไป
สังกัดตาง ๆ เพ่ือฝึกฝนและเรียนรูหนาที่ในสังกัดของตนเอง และน าสิ่งที่เรียนรูมาใชเมื่อไดรับภารกิจ 
ซึ่งตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้ถูกจัดอยูหนวย/สังกัดพยาบาล ในการน าเสนออุดมการณแทหารและ
อุดมการณแพยาบาลในการแตูนเรื่องนี้ไมไดมีการน าเสนอถึงเรื่องราวตอนที่ตัวละครหลักหญิงทั้ง 3 ตัว 
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ในตอนที่อยูในโรงเรียนทหารเลย แตอุดมการณแเหลานี้ไดถูกถายทอดออกมาใหเห็นในรูปแบบ 
ของภารกิจ/หนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงลักษณะนิสัยของตัวละครของแตละตัว 

4.3.1.1 อุดมการณ์ทหาร 
เมื่อตองมีการน าเสนอภาพของผูหญิงที่มีความมุงมั่น แข็งแกรง ตอสูกับ

ความล าบากและรุนแรงอยางไมทอถอย การสรางความแข็งแกรงใหกับตัวละครโดยใชบทบาทและ
อุดมการณแของบทบาทหนาที่นั้น ๆ จึงเป็นจุดส าคัญในการน าเสนอเพ่ือเชื่อมโยงใหผูบริโภคหรือผูอาน
เกิดความเขาใจและคลอยตามไปกับตัวละครนั้น ซ่ึงในเรื่องนี้เผยใหเห็นถึงอุดมการณแทหารที่แฝงอยูใน
ตัวละครฮีโรหญิง กลาวคือ ทหารหรือกองทัพทหาร เป็นสัญลักษณแของความแข็งแกรง อดทน ปกปูอง 
ตองยึดมั่นตอหนาที่และผลส าเร็จของภารกิจเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งถือไดวาเป็นเสมือนขั้วตรงขาม 
กับภาพลักษณแของผูหญิงที่สังคมสวนใหญมองวาผูหญิงเป็นเพศที่ออนแอ การที่จะลุกขึ้นมาปกปูอง
หรือตอสูอาจจะขัดตอภาพลักษณแที่สังคมคาดหวังกับเพศหญิงที่จะตองเรียบรอย ออนหวาน ดังนั้น 
การที่จะสรางหรือเปลี่ยนภาพลักษณแผูหญิงที่สังคมสวนใหญมองวาเป็นเพศที่ออนแอใหเป็นฮีโร 
ที่แข็งแกรงนั้น วิธีการหนึ่งที่การแตูนเรื่องนี้น ามาใชในการประกอบสรางฮีโรหญิง คือการดึงเอาความ
เป็นชายที่อยูภายใตบทบาทหนาที่ของกองทัพทหาร ซึ่งถือไดวาเป็นจุดศูนยแรวมของความเป็นชาย
อยางสูงสุดเขามาสวมทับใหกับผูหญิง เมื่อบทบาทส าคัญของกองทัพ คือ ความแข็งแกรง และการแตูน
เรื่องนี้ไดน าตัวละครหญิงเขามาผูกกับเขากับกองทัพทหาร จึงเป็นสิ่งที่สามารถท าใหผูบริโภคหรือ
ผูอานเกิดความคลอยตามและไมรูสึกแปลกหรือขัดตอสถานะของผูหญิงที่ลุกขึ้นมาปกปูองผูอ่ืน 
อยางที่สื่อการแตูนเรื่องนี้ไดน าเสนอ 

เมื่อจุดที่ส าคัญและจ าเป็นอยางยิ่งตอตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้ คือ  
การยึดถืออุดมการณแทหารที่ฝังแนนในตัวละคร จึงสงผลตอการกระท า การนึกคิด กระบวนการตัดสิน
ของตัวละคร ที่เป็นล าดับขั้นตอนระหวางการท าภารกิจและการรับค าสั่งจากผูบังคับบัญชา  

ตัวละคร นารุเสะ อิบาระ ตัวละครนี้สะทอนออกมาไดอยางเดนชัดในเรื่อง
ของความมุงมั่นในการท าภารกิจและความแข็งแกรงทางรางกายมากกวาตัวละครหลักหญิงอีก 2 ตัว 
อาจดวยการก าหนดความสามารถจากการตัดตอพันธุกรรม คือ มีความสามารถในการตอสูสูง  
มีความแข็งแรงทางกายภาพและแสดงออกถึงความเป็นผูน า ท าใหตัวละครนารุเสะ อิบาระ จึงเสมือน
เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนภารกิจทั้งหมดที่พวกเธอไดรับ ตัวละครนารุเสะ อิบาระ เป็นละครที่  
ยึดมั่นในหนาที่ของตัวเองและมีความมุงมั่นในการท าภารกิจตอค าสั่งของผูบังคับบัญชา  คือ  
พันเอก มิชิมะ โอนิเฮ อยางเครงครัด  
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ภาพที่ 4.16 ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับผูบังคับบัญชา จาก COPPELION  
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2010/2553. 
 
  จากรูปดังกลาวจะเห็นไดวาตัวละครหลักหญิงจะไดรับค าสั่งจาก พันเอก มิชิมะ    
โอนิเฮ ซึ่งเป็นผูบังคับบัญชาของตนเองทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งเป็นผูชาย อีกทั้งผูที่ควบคุมเครื่องมือ
สื่อสารและท าการสื่อสารกับผูบังคับบัญชา จึงสะทอนใหเห็นไดวาตัวละครหลักหญิงทั้ ง 3 คน  
ที่เป็นเหมือนฮีโร ท าหนาที่ชวยเหลือผู อ่ืน แตไมไดรับอิสระในการคิดและการตัดสินใจ แตกลับ  
ถูกลดทอนใหอยูภายใตอ านาจและค าสั่งของผูชายผานเครื่องสื่อสารและค าพูดของผูชาย โดยที่  
ไมจ าเป็นตองมีภาพของผูชายปรากฏในระหวางขั้นตอนการออกค าสั่ง  

4.3.1.2 อุดมการณ์พยาบาล 
ดังที่ไดมีการกลาวในขางตนถึงอุดมการณแทหารที่ฝังแนนในตัวละคร  

ซึ่งมสีงผลตอการกระท า การนึกคิด กระบวนการตัดสินของตัวละคร ที่เป็นล าดับขั้นตอนระหวางการ
ท าภารกิจและการรับค าสั่งจากผูบังคับบัญชา แตการปฏิบัติตามค าสั่งของผูบังคับบัญชานั้น ตัวละคร
นารุเสะ อิบาระ ไมไดมีการสยบยอมทุกครั้ง ตัวละครไดมีการตอตานหรือขัดค าสั่งของผูบังคับบัญชา
เพ่ือที่จะชวยเหลือผูอ่ืนใหรอดชีวิต ซึ่งในเรื่องนี้ตัวละครหลักหญิงทั้ง 3 ตัว แมจะถูกฝึกอยูในกองทัพ
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ทหาร แตสังกัดหนวยงานในกองทัพนั้น เป็นสังกัดพยาบาล อาชีพของพยาบาลนั้นสิ่งส าคัญคือการ
ชวยเหลือผูอื่น ในการขัดค าสั่งของตัวละครนารุเสะ อิบาระ จึงเป็นการขัดค าสั่งเพ่ือท าตามอุดมการณแ
ตามหนาที่ในบทบาทของการเป็นพยาบาล ที่มีหนาที่ชวยเหลือและรักษาผูรอดชีวิต  

 

 
 
ภาพที่  4 .17  ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงตอตานค าสั่ งของผูบั งคับบัญชา  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2010/2553. 
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ภาพที่ 4.18 ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงตอตานค าสั่งของผูบังคับบัญชา  (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2010/2553.  
 

 
 

ภาพที่ 4.19 ภาพตัวละครหลักหญิงกลาวถึงหนาที่ความส าคัญของหนวยพยาบาล จาก COPPELION 
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2014/2557. 
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ตัวละคร โนมูระ ทาเอโกะ ตัวละครนี้มีบทบาทของการตอสูนอยมาก  
โดยบทบาทของตัวละครโนมูระ ทาเอโกะ จะอยูในบทบาทของการชวยเหลือและสนับสนุนตัวละคร
นารุเสะ อิบาระเป็นสวนใหญเป็นตัวละครที่มีบทสนทนาหรือการตอบโตกับตัวละครอ่ืน ๆ คอนขาง
นอย บทบาทของโนมูระ ทาเอโกะจะสะทอนออกมาไดอยางเดนชัดในเรื่องของความเรียบรอย  
มีลักษณะนิสัยโอบออมอารีตอเพ่ือนมนุษยแและสัตวแ ฉากส าคัญของตัวละครโนมูระ ทาเอโกะ  คือ  
ตอน “Mission.24 [การตัดสินใจของทาเอโกะ]” ในตอนนี้เป็นตอนที่ผูรอดชีวิตชื่อ อิบูกิ เป็นผูหญิง
ตั้งครรภแใกลคลอด ซึ่งในพ้ืนที่นั้นไมมีใครที่มีความรูหรือประสบการณแในการท าคลอด เวนแตตัวละคร
โนมูระ ทาเอโกะที่เคยผานการเรียนในดานนี้มาบาง แตยังไมมีประสบการณแในการท าคลอดจึงท าให
ตัวละครโนมูระ ทาเอโกะขาดความมั่นใจในการรับหนาที่นี้ แตอยางไรก็ตามเมื่อ อิบูกิ ขอใหชวยเด็ก
หรือลูกของเธอ ท าใหตัวละครโนมูระ ทาเอโกะ ตัดสินใจที่จะท าเนื่องจากภารกิจของเธอ คือ  
การชวยเหลือ เนื่องจากหากเธอปฏิเสธอาจท าใหเธอรูสึกบกพรองตอหนาที่และภารกิจของตนเอง   
ดังรูปภาพที่ 4.9  

 

 
 

ภาพที่ 4.20 ภาพตัวละครหลักหญิงที่แสดงถึงความมุงม่ันในการที่มาปฏิบัติภารกิจ จาก COPPELION 
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2012/2555. 
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อุดมการณแของตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้ สวนใหญจะถูกเชื่อมโยงเรื่อง
หนาที่และภารกิจของตัวละครเขากับการใหคุณคาตนเอง เนื่องจากความคิดของตัวละครหลักหญิง 
ถูกกลอมเกลาดวยความคิดที่วาการพวกเธอเกิดมานั้น เกิดมาเพ่ือท าภารกิจชวยเหลือผูอ่ืน ดังนั้นเธอ
จึงมีหนาในการท าภารกิจตามที่ไดรับ หากไมมีหนาที่หรือวัตถุประสงคแที่ตนจะตองท า เทากับการ  
ที่เกิดมานั้นไมมีความหมายหรือความจ าเป็น สงผลใหเธอลดทอนคุณคาผานจิตส านึกของตัวเธอเอง 
ซึ่งระบบความคิดของตัวละครฮีโรหญิงนี้จึงสะทอนใหเห็นถึงการเชื่อมโยงคุณคาของการมีชีวิตอยู  
ของตนเองกับหนาที่ความรับผิดชอบในอาชีพอยางฝังแนน 

 

 
 

ภาพที่ 4.21 ภาพการสนทนาของตัวละครหลักหญิงกับผูรอดชีวิตการเชื่อมโยงคุณคาของตนเอง 
กับภารกิจที่ไดรับ จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 14-15), โดย โทโมโนริ  
อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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บทบาทที่ตัวละครหลักหญิงไดรับในเรื่องนี้จึงเป็นการซอนทับระหวาง
บทบาทความเป็นชายที่จะตองเขมแข็งอดทนเพ่ือด าเนินภารกิจภายใตค าสั่ งของกองทัพ  
ในขณะเดียวกันบทบาทความเป็นผูหญิงภายใตต าแหนงหนาที่ของพยาบาลที่ตองออนโยนพรอม 
ที่จะชวยเหลือผูอื่นเป็นองคแประกอบส าคัญของตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้ 

4.3.2 อุดมการณ์วิทยาศาสตร์ 
4.3.2.1 การสร้างร่างกายฮีโร่หญิง 

การแตูนเรื่องนี้น าเสนอการสรางคอพเพเลียนใหเกิดจากการตัดตอ
พันธุกรรมเพ่ือสรางภูมิคุมกันในการตอตานสารกัมมันตรังสี โดยขอจ ากัดของการสรางคอพเพเลียน 
คือ รางกายของคอพเพเลียนหญิงจะไมมีมดลูก โดยใหเหตุผลวามดลูกเป็นอวัยวะสวนเดียวที่ 
ไมสามารถตัดตอพันธุกรรมใหเกิดการตอตานหรือทนตอสารกัมมันตรังสีได สงผลใหคอพเพเลียนหญิง
จึงไมสามารถใหก าเนิดลูกได ในการแตูนเรื่องนี้มีการสรางมนุษยแขึ้น โดยท าใหมีความสามารถพิเศษตาง 
ๆ ไมวาจะเป็นการปลอยพลังบางอยางได หรือสรางใหรางการทนตอสารบางอยางได  ซึ่งเป็นเรื่อง 
ของการจินตนาการหรือแฟนตาซีที่เกินความเป็นจริง แตทายที่สุดแลว รางกายของผูหญิงยังคง  
ถูกลดทอนความสามารถบางอยางโดยที่แมแตเรื่องในจินตนาการยังไมสามารถกาวขามผานได 
กลาวคือ การมีลูกนั้นเป็นสามารถเฉพาะของผูหญิง แตผูหญิงกลุมนี้กลับจะไมสามารถใหก าเนิดลูกได 
เพ่ือแลกกับการไดมาซึ่งความเป็นฮีโร ดังนั้นการสรางฮีโรหญิงจึงไมตางอะไรไปจากการท าใหรางกาย
ของผูหญิงกลายเป็นผูชาย อีกทั้งการสรางขอก าหนดที่ใหเฉพาะมดลูกเป็นความออนแอ ยังสะทอน  
ใหเห็นถึงการสรางสัญลักษณแใหผูหญิงเป็นเพศที่ออนแอ ดังนั้นหากผูหญิงจะกลายมาเป็นบุคคล  
ที่เขมแข็งจึงตองลักษณะเฉพาะนี้ออกไป  
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ภาพที่ 4.22 ภาพการสนทนาที่กลาวถึงคอพเพเลียนไมสามารถมีลูกได จาก COPPELION สามนางฟ้า
ผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 80-81), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2013/2556, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจ 
การพิมพแ. 
 

นอกจากการลดทอนและควบคุมรางกายของผูหญิงแลว ยังสะทอนใหเห็น
ถึงการชวงชิงความสามารถในการใหก าเนิดเสมือนวาการใหก าเนิดไมใชสิ่งที่ผูหญิงเทานั้นจะท าได 
กลาวคือ นอกจากตัวละครคอพเพเลียนหญิงในเรื่องนี้จะไมสามารถใหก าเนิดได แตการใหก าเนิด 
ถูกแทนที่ดวยกระบวนการวิทยาศาสตรแ ซึ่งเห็นไดจากการใหก าเนิดคอพเพเลียนที่เกิดจากหองทดลอง
วิทยาศาสตรแโดยนักวิทยาศาสตรแที่เป็นผูชาย เสมือนกับความสามารถเฉพาะของการใหก าเนิดนั้น 
ไมใชลักษณะเฉพาะของผูหญิงอีกตอไป อีกท้ังยังสรางความนึกคิดและจิตส านึกใหกับตัวละครฮีโรหญิง
วาวิทยาศาสตรแนั้น คือ แมท่ีใหก าเนิด  
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ภาพที่  4 .23  ภาพการสนทนาที่แสดงถึงความนึกคิดและจิตส านึกใหกับตัวละครฮีโรหญิง 
วาวิทยาศาสตรแนั้น คือ แมที่ใหก าเนิด จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 137),  
โดย  โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
 

 
 

ภาพที่  4 .24  ภาพการสนทนาที่แสดงถึงความนึกคิดและจิตส านึกใหกับตัวละครฮีโรหญิง 
วาวิทยาศาสตรแนั้น คือ แมที่ใหก าเนิด (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์  
(น. 138-139), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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อีกทั้งความสามารถในการใหก าเนิดของวิทยาศาสตรแ ยังสามารถหยิบจับ
และคัดเลือกพันธุกรรมที่ดีและไมดี ไดตามความตองการของผูใหก าเนิด รวมถึงยังสามารถใหก าเนิดได
ในปริมาณท่ีตองการ ความสามารถในการใหก าเนิดของความเป็นวิทยาศาสตรแจึงไมตางไปจากโรงงาน
การผลิตที่ไมจ าเป็นตองพ่ึงลักษณะเฉพาะของผูหญิงอีกตอไป 

นอกจากนี้เซลลแรางกายของคอพเพเลียนยังสามารถน ามาสกัดเป็นยา 
ที่มีชื่อเรียกวา “เอเธล” ส าหรับฉีดเขารางกายมนุษยแ เพ่ือใหรางกายของมนุษยแทั่วไปสามารถปูองกัน
กัมมันตภาพรังสี “ยานี้มีฤทธิ์อยูได 10 นาที หลังจากไดรับรังสี เนื่องจากรางกายของคอพเพเลียนมี
สารแลกเปลี่ยนอิออนชนิดพิเศษ ที่จะดูดกลืน อิออนของสารกัมมัตรังสีที่เขาไปในรางกายจนหมดพิษ” 
การเขามาชวยเหลือของคอพเพเลียนจึงไม เป็นแคความสามารถเทานั้นที่จะถูกน ามาใช  
ในการชวยเหลือและปกปูอง แตเซลลแรางกายของผูหญิงยังถูกสรางและอุทิศใหกับการเยียวยาและ
ชวยเหลือผูอื่นดวยเชนกัน  

 

 
 

ภาพที่ 4.25 ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับผูรอดชีวิตที่กลาวถึงเซลลแรางกาย 
ของคอพเพเลียนที่สามารถน ามาสกัดเป็นยา จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์  
(น. 98-99), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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ภาพที่ 4.26 ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับผูรอดชีวิตที่กลาวถึงเซลลแรางกาย 
ของคอพเพเลียนที่มีผลตอสีผิว จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 100-101),  
โดยโทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
 

อีกทั้งสารอิออนดังกลาวยังสงผลตอสีผิวของคอพเพเลียนใหมีสีผิว 
ที่ขาวซีด การที่ตัวละครคอพเพเลียนเป็นเหมือนตัวแทนของความกาวหนาหรือนวัตกรรม 
ทางวิทยาศาสตรแที่ถูกพัฒนาและใชส าหรับการชวยเหลือ ซึ่งการที่ก าหนดตัวละครคอพเพเลียน  
ใหมีสีผิวที่ขาวซีด ยังสะทอนใหเห็นถึงระบบชนชั้นที่ถูกน ามาแบงแยกโดยสีผิว ใหผูมีผิวขาว  
เป็นสัญลักษณแของผูที่อยูในสถานะของการใหความชวยเหลือ และผูที่อยูในสถานะของการรอรับ 
ความชวยเหลือมีสีผิวที่แตกตางออกไป  

การน าเสนอความเป็นวิทยาศาสตรแผานตัวละครส าคัญในเรื่องนี้ ไดแก   
ดร.คอพเพริอุส ผูริเริ่มคิดคนในการสรางคอพเพเลียนและพยายามพัฒนาคอพเพเลียนใหเป็นผลของ
งานวิจัยที่สมบูรณแแบบและใหไมมีขอผิดพลาดหรือมีขอผิ ดพลาดนอยที่สุด แตอยางไรก็ตาม         
คอพเพเลียนบางคนยังขอผิดพลาดในเรื่องของการควบคุมพลังพิเศษหรือเมื่อลงพ้ืนที่ที่มีการปนเปื้อน
ของสารกัมมันตภาพรังสีในปริมาณมากกลับไมสามารถตานทานตอสารดังกลาวได และที่ส าคัญ
ขอจ ากัดของคอพเพเลียนที่มีเหมือนกันทั้งหมด คือ อายุขัยของคอพเพเลียน คอพเพเลียนแตละตัว  
ไมสามารถรูไดวาตัวเองจะมีชีวิตอยูไดนานเทาไหร ซึ่งดร.คอพเพริอุสไมสามารถหาวิธีการแกไข
ขอบกพรองนี้ได ตัวละครดร.คอพเพริอุส ไดสรางคอพเพเลียนที่เป็นรางโคลนของตัวเองขึ้นมาโดย 
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ตัดตอพันธุกรรมของตัวเองเขาไปในตัวคอพเพเลียนชื่อวา ฮารุโตะ คุโรซาวะ เป็นคอพเพเลียนเพศชาย 
สิ่งที่ตัวละครฮารุโตะ คุโรซาวะไดรับการถายทอดจากรางตนแบบ คือ ความฉลาด ตัวละครฮารุโตะ   
คุโรซาวะไดรับการถายทอดความรูในเรื่องของการตัดตอพันธุกรรมและการสรางคอพเพเลียนเสมือน
เป็นดร.คอพเพริอุสอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของตัวดร.คอพเพริอุสเอง ที่ตั้งใจวาหากตัวเอง
ตายฮารุโตะ คุโรซาวะจะเป็นตัวแทนหรือเป็นผูสืบทอดเจตนารมณแในคนควาพัฒนาคอพเพเลียนตอไป 
ความสามารถพิเศษที่ดร.คอพเพริอุสสรางใหคอพเพเลียนฮารุโตะ คุโรซาวะ คือ ความสามารถ  
ในการฟ้ืนฟูรางกายตัวเองไดหรือการเป็นอมตะ ดังนั้น ตัวละครฮารุโตะ คุโรซาวะ จึงเสมือนวา  
เป็นดร.คอพเพริอุสอีกคนหนึ่ง ความเป็นวิทยาศาสตรแในเรื่องนี้ถูกน าเสนอพ้ืนที่ของความเป็นชายผาน
ตัวแทนของตัวละครทั้งสองตัวละครนี้ สะทอนใหเห็นถึงอ านาจของความเป็นชายที่จะยังคงอยูและ  
ไมถูกท าลาย ดังเห็นไดจากการสรางตัวละครคอพเพเลียนชายและคอพเพเลียนหญิง การคงอยูของ
ผูชายและผูหญิงถูกใหความส าคัญแตกตางกัน ในขณะที่ คอพเพเลียนฮารุ โตะ คุ โรซาวะ  
ผูเป็นตัวแทนของวิทยาศาสตรแถูกสรางใหคงอยูและเป็นอมตะ แตคอพเพเลียนหญิงกลับไมถูกน ามา
สรางใหเป็นอมตะ แมวาตัวละครหลักหญิงจะท าหนาที่ในการชวยเหลือผูอ่ืนก็ตาม แตถูกน าเสนอ  
ในสวนของขอบกพรองทางอายุขัยและเป็นปัญหาที่ตองหาที่ผูชายตองหาทางแกไข  

ในตอนสุดทายของเรื่องนี้ตัวละครนารุเสะ  อิบาระ ตายเนื่องจากหมดอายุ
ขัยของตัวเอง อยางไรก็ตามตัวละครฮารุโตะ  คุโรซาวะ สามารถคนควาสูตรยาและปรับปรุงยา  
ที่จะชวยคอพเพเลียนที่หมดอายุไขใหฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาได แตมีเงื่อนไขวาเมื่อคอพเพเลียนรับประทาน
ยานี้ เขา ไปแลว เมื่อ ฟ้ืนขึ้นมาจะกลายเป็นมนุษยแทั่ ว ไป คือ ร างกายไมส ามารถตานทาน 
สารกัมมัตภาพรังสีได ในเรื่องนี้ตัวละครคอพเพเลียนหญิงเปรียบเสมือนฮีโรที่เขาไปตอสูและ 
อุทิศตัวเองเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน ในขณะเดียวกันตัวละครคอพเพเลียนชายกลับถูกยกใหเสมือนพระเจา 
ที่ชุบชีวิตหรือฟ้ืนคือชีพใหกับตัวละครฮีโรอีกทอดหนึ่ง ซึ่งตอนจบของเรื่องนี้ เมื่อภารกิจจบลงตัวละคร
นารุเสะ  อิบาระ กลายเป็นมนุษยแธรรมดา เสมือนกับวาเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น หนาที่และสถานะความ
เป็นฮีโรของผูหญิงก็จบลงดวยเชนกัน รวมถึงวิธีการในการชวยเหลือ เมื่อการชวยเหลือผู อ่ืน 
ของตัวละครหญิงในเรื่องนี้ถูกน าเสนอดวยพละก าลังที่เดิมเป็นเรื่องของความเป็นชายและจิตใจ  
ที่ตองการชวยเหลือที่เชื่อมโยงกับความเป็นหญิง การชวยเหลือของตัวละครชายถูกน าเสนอ  
ดวยความคิด การคนควาและการวิเคราะหแผานบทบาทของนักวิทยาศาสตรแแทนความรุนแรง 
ดานพละก าลัง 

บทบาทของฮารุโตะ  คุโรซาวะในเรื่องนี้ระหวางการด าเนินภารกิจ 
ของตัวละครหลักหญิง ตัวละครฮารุโตะ คุโรซาวะจะออกมามีบทบาทเฉพาะในชวงส าคัญ เชน  
ชวงที่ตัวละครหลักหญิงอยูในจุดวิกฤตไมสามารถผานเหตุการณแนั้นไปได หรือในชวงที่เฉลยปม
เหตุการณแส าคัญ เชน เรื่องอายุไขของคอพเพเลียน ความลับและจุดประสงคแของการสราง  
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คอพเพเลียนมาเพ่ือเป็นเครื่องมือวิจัยที่แสดงถึงอ านาจความกาวหนาของวิทยาศาสตรแ บทบาทของ 
ฮารุโตะ คุโรซาวะ จึงเป็นกุญแจส าคัญในการไขความลับของการแตูนเรื่องนี้ สงผลใหบทบาทของตัว
ละครหลักหญิงเป็นเพียงแคผูน าพาเรื่องราวไปสูเหตุการณแส าคัญ แตเมื่อถึงจุด Climax ของเรื่อง 
บทบาทส าคัญกลับถูกสงตอใหผูชายเป็นถูกถอดรหัสและแกไขปัญหาเหลานั้น 

4.3.3 อุดมการณ์ความเป็นผู้หญิงดี 
การสรางตัวละครหญิงใหกลายเป็นตัวราย ภายใตอุดมการณแความเป็นผูหญิงดี 

ในการแตูนเรื่องนี้มี 2 แบบ แบบที่หนึ่ง คือ ตัวรายที่มาจากการตั้งค าถามและการขัดค าสั่ง และ 
แบบที่สอง คือ ตัวรายที่มาจากแมพันธุแ (พันธุกรรม) 

4.3.3.1 การสร้างตัวร้าย 
แบบที่หนึ่ง ตัวรายที่มาจากการตั้งค าถามและการขัดค าสั่ง ในการแตูนเรื่อง

นี้จะมีตัวละครคอพเพเลียนหญิง 2 คน ที่จะคอยขัดขวางไมใหตัวละครฮีโรหญิงท าภารกิจไดส าเร็จ 
หากพิจารณาในสวนเปูาหมายของตัวละครฮีโรหญิงที่ตองการชวยเหลือผูรอดชีวิตใหออกไปจากเมือง
นี้อยางปลอดภัย การที่ตัวรายในเรื่องนี้เขามาขัดขวางนั้น สามารถตีความไดวาเป็นตัวละครที่ไมดี 
หรือเป็นตัวราย หากแตเมื่อพิจารณาในเปูาหมายของตัวรายแลว จะเห็นไดวาเจตนาของตัวละครราย
กลุมนี้ ไดไมตองการขวางเพ่ือความสนุกสนานหรือความสะใจ แตเกิดจากการตั้งค าถามของการ  
เกิดมาของตนเอง กลาวคือ ตัวละคร โอสึ คานอน เกิดตั้งค าถามและสงสัยวาแทจริงแลวกลุม 
คอพเพเลียนถูกสรางขึ้นเพราะจุดประสงคแของการชวยเหลือผูคนหรือแทจริงแลวเกิดมา  
เพ่ือผลประโยชนแของคนกลุมหนึ่ง อีกทั้งตัวละคร โอสึ คานอน ยังไดรับรูวาคอพเพเลียนเป็นเพียง
ตุ฿กตามนุษยแที่มีไวส าหรับทดลองเพียงเทานั้น รวมถึงคอพเพเลียนมีอายุไขที่จ ากัด ซึ่งแตกตาง 
จากมนุษยแที่เกิดมาแลวจะสามารถมีอายุไขที่ยืนยาว เมื่อตัวละครโอสึ คานอนไดรับรูวาตัวเอง  
เป็นเพียงการทดลองที่ไมไดถูกใหคุณคาของการมีชีวิต สงผลใหเธอลุกขึ้นมาตอตานและขัดขวาง 
การปฏิบัติภารกิจของกลุมตัวละครฮีโรหญิง ในขณะที่ตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้ เชื่อฟัง 
ในสิ่งที่ผูบังคับบัญชาหรือทางโรงเรียนฝึกของเธอ โดยปราศจากการตั้งค าถามใด ๆ  
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ภาพที่  4.27  ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับตัวรายที่กลาวถึงวิทยาศาสตรแ 
ที่ท าความรุนแรงตอคอพเพเลียน จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ  
อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่  4.28  ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับตัวรายที่กลาวถึงวิทยาศาสตรแ 
ที่ท าความรุนแรงตอคอพเพเลียน (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ 
อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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ภาพที่  4.29  ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับตัวรายที่กลาวถึงวิทยาศาสตรแ 
ที่ท าความรุนแรงตอคอพเพเลียน (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ 
อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่  4.30  ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับตัวรายที่กลาวถึงวิทยาศาสตรแ 
ที่ท าความรุนแรงตอคอพเพเลียน (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ 
อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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ภาพที่  4.31  ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับตัวรายที่กลาวถึงวิทยาศาสตรแ 
ที่ท าความรุนแรงตอคอพเพเลียน (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ 
อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่  4.32 ภาพการสนทนาระหวางตัวละครหลักหญิงกับตัวรายที่ แสดงถึงการสยบยอม 
ตอวิทยาศาสตรแ จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ , โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 
2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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ในขณะที่ตั วละครร ายชื่ อ  โอสึ  ชิอง ถูกทดลองจากการทรมาน 
ผานการช็อตไฟฟูาดวยพลังงานสูง เพ่ือทดสอบความแข็งแกรงของเขาตั้งแตอายุยังนอย สงผลให
สภาพจิตใจของตัวละครนี้เกิดการตั้งค าถามตอการกระท าของคนกลุมนี้  (วิทยาศาสตรแ) วาอาจไมใช
การสรางคน แตเป็นการสรางอุปกรณแหรือเครื่องมือบางอยางที่มีความแข็งแรงตอบสนองตอความ
ตองการหรือตอบสนองตอความพอใจในผลการทดลองที่เกินขีดจ ากัดเดิมที่นักวิทยาศาสตรแเคยท าได  

 

 
 

ภาพที่ 4.33 ภาพโอสึ ชิอง ถูกนักวิทยาศาสตรแน าตัวไปทดลองเพ่ือทดสอบความแข็งแกรงในตอนเด็ก 
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 141), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2017/2560. 
 

Ref. code: 25615724035109YXD



81 

 
 

ภาพที่ 4.34 ภาพโอสึ ชิอง ถูกนักวิทยาศาสตรแน าตัวไปทดลองเพ่ือทดสอบความแข็งแกรงในตอนเด็ก 
(ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 142), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 
2017/2560. 
 

ทั้งนี้ เมื่อตัวละคร โอสึ  คานอน และโอสึ  ชิอง  คนพบวาตนก าลั ง 
เป็นเครื่องมือส าหรับการทดลอง จึงเลือกที่จะไมท าตามค าสั่ง และไมตองการใหเปูาหมาย 
ของผูบังคับบัญชาที่อาจมีเจตนาอื่นแฝงอยูนั้นเป็นผลส าเร็จ ตัวละครหญิงสองตัวนี้ เผยใหเห็นถึงการที่
ผูหญิงลุกข้ึนมาตอตานอ านาจและค าสั่งของผูชาย ที่ตนเองรับรูถึงความไมยุติธรรมและการถูกลดทอน
ความเป็นมนุษยแ ซึ่งการตอตานของตัวละครหญิงทั้งสองไดสงผลใหเธอกลายเป็นตัวรายของเรื่อง  
อันเนื่องมาจากการที่ไมประพฤติตนตามค าสั่งของผูชายหรือกรอบโครงสรางที่ผูชายวางและก าหนด
หนาที่ไว จึงสะทอนใหเห็นวา เมื่อผูหญิงไมท าตามค าสั่งหรือประพฤติตัวตามที่สังคมก าหนดไว  
สงผลใหตัวละครหญิงทั้งสองตัว กลายเป็นตัวราย ในขณะที่ตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้ที่ท าตามค าสั่ง 
ไมออกกรอบกรอบท่ีผูชายก าหนด ก็จะไดรับการยอมรับและถูกยกยองใหเป็นฮีโร 

อยางไรก็ตามตัวละครโอสึ คานอนและโอสึ ชิอง ยังมีทัศนคติที่ลดทอน
การใหคุณคาของการมีชีวิตอยูของตนเองวาคอพเพเลียนเป็นกลุมที่ไมมีอนาคต เป็นเพียงตุ฿กตา  
ที่ถูกสรางขึ้น จึงสะทอนใหเห็นวา แมตัวละครทั้งสองตัวจะลุกขึ้นตอตานอ านาจการกดขี่ของผูชาย  

Ref. code: 25615724035109YXD



82 

แตตัวละครยังคงตกอยูภายใตกระบวนการ “กีดกัน” จากการแบงแยกและการจัดกลุม 
จากความสัมพันธแเชิงอ านาจที่ไมเทาเทียมกันระหวางตัวละครคอพเพเลียนและตัวละครที่เป็นมนุษยแ
ทั่วไป ดังที่เราจะเห็นไดจากการใหคุณคาของการใชชีวิตและการมีชีวิตอยูของตัวละครที่เปรียบเทียบ
ตนเองกับสิ่งของตาง ๆ ท าเกิดเป็นการแบงแยกและสรางความเป็นชายขอบดวยส านึกทางความคิด
ของตัวละครคอพเพเลียนเอง ซึ่งการแบงแยกและการใหคุณคาตัวละครคอพเพเลียนและตัวละคร  
ที่เป็นมนุษยแทั่วไป ยังคงถูกก าหนดขึ้นโดยผูชายหรือตัวละครชายในเรื่อง  

 

 
 

ภาพที่  4.35  ภาพการสนทนาของตัวรายที่แสดงถึงการตอตานอ านาจการกดขี่ของผูชาย  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 36-37), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2013/2556, 
กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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ภาพที่ 4.36 ภาพการสนทนาของตัวรายที่แสดงถึงการตอตานอ านาจการกดขี่ของผูชาย (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 38-39), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2013/2556, 
กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 

 
ภาพที่ 4.37 ภาพการสนทนาของตัวรายที่แสดงถึงทัศนคติที่ลดทอนการใหคุณคาของการมีชีวิตอยู
ของตนเอง จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 40), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 
2013/2556, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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แบบที่สอง คือ แมพันธุแเลว กลาวคือ ตัวละครโอสึ  คานอน และโอสึ  ชิอง 
ไดเขามาขัดขวางตัวละครหลักหญิงที่ก าลังพยายามจะไปชวยเหลือผูรอดชีวิต โดยในเหตุการณแ 
การตอสูไดมีการกลาวถึงพันธุกรรมของตัวละครโอสึ  คานอน และโอสึ  ชิอง วาไดรับมาจากนักแสดง
หญิง โดยเบื้องหลังของนักแสดงหญิงคนนี้เป็นฆาตกรตอเนื่อง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการสรางเหตุผล
สนับสนุนความเป็นผูหญิงเลวในลักษณะของการโทษความเป็นแม ซึ่งในที่นี้ไมไดหมายถึงความเป็นแม
ที่ใหก าเนิดและการเลี้ยงดู แตหมายถึงการเป็นแมพันธุแ อันเนื่องมาจากพันธุกรรมที่ตัวละครรายไดรับ 
จึงกลาวไดวา การที่ตัวละครทั้ง 2 ตัวนี้กลายเป็นคนรายไมใชเหตุผลทางความผิดพลาดหรือ 
ความรุนแรงทางวิทยาศาสตรแ แตมาจากพันธุกรรมที่ไมดีมาตั้งแตตนก าเนิด  

 

 
 

ภาพที่ 4.38 ภาพการสนทนาที่กลาวถึงพันธุกรรมของตัวละครราย จาก COPPELION สามนางฟ้า 
ผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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ภาพที่ 4.39 ภาพการสนทนาที่กลาวถึงพันธุกรรมของตัวละครราย (ตอ) จาก COPPELION  
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ : ห.ส.น.วิบูลยแกิจ 
การพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่ 4.40 ภาพการสนทนาที่กลาวถึงพันธุกรรมของตัวละครราย (ตอ) จาก COPPELION  
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ : ห.ส.น.วิบูลยแกิจ 
การพิมพแ. 
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ภาพที่ 4.41 ภาพการสนทนาที่กลาวถึงพันธุกรรมของตัวละครราย (ตอ) จาก COPPELION  
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2012/2555, กรุงเทพฯ : ห.ส.น.วิบูลยแกิจ 
การพิมพแ. 
 

นอกจากนี้ ตัวละครโอสึ คานอน และโอสึ ชิอง ที่ถูกท าใหเป็นตัวละครราย
หรือผูหญิงไมดีแลวนั้น ยังถูกลดทอนในบางตอนของเรื่องดวยการน าเสนอเรืองรางของผูหญิงอย าง
ชัดเจน  

 

 
 

ภาพที่ 4.42 ภาพการน าเสนอเรืองรางของผูหญิงซึ่งเป็นตัวละครราย จาก COPPELION สามนางฟ้า
ผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 20), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2015/2558, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจ 
การพิมพแ. 
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ภาพที่ 4.43 ภาพการน าเสนอเรืองรางของผูหญิงซึ่งเป็นตัวละครราย (ตอ) จาก  COPPELION  
สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 25), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2015/2558, กรุงเทพฯ : ห.ส.น.
วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 
4.4 การสร้างตัวละครชายขอบ 
 

การแตูนเรื่องนี้มีการจัดแบงความเป็นชายขอบอยางชัดเจน กลาวคือ มีการแบงพ้ืนที่
ระหวางภาพของเมืองที่มีคนใชชีวิตปกติทั่วไป มีฉากที่สะทอนใหเป็นถึงความส าคัญ เชน รัฐบาล  
กองก าลังทหาร หองวิทยาศาสตรแ ที่มีความปลอดภัย ที่แสดงถึงความส าคัญและเป็นศูนยแกลาง 
ของประเทศ ในขณะที่พ้ืนที่ที่มีการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสี เป็นพ้ืนที่ที่ถูกจัดแยกไว 
ใหเป็นเขตพ้ืนที่อันตราย สงผลใหผูที่ยังอาศัยอยูในพ้ืนที่นี้ขาดโอกาสในการเขาถึง ไมไดรับความ  
เป็นธรรม ถูกกีดกันออกจากระบบการตอรองอ านาจ และสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือทรัพยากรตาง ๆ  
ที่ควรไดรับ ท าใหพ้ืนที่นี้ยังกลายเป็นสัญลักษณแของความเป็นชายขอบ ที่มีความนากลัวและเป็นภาระ
ที่ตองแกไข อีกทั้งตัวละครที่ปรากฏในพ้ืนที่อันตรายนี้ยังถูกสรางขึ้นใหมีความเฉพาะเจาะจงที่แสดง  
ใหเห็นถึงความเป็นชายขอบ  

ตัวละครที่มีความเป็นชายขอบในเรื่องนี้ มีทั้งตัวละครเพศชายและเพศหญิง และมีหลาย
ชวงอายุ โดยสวนใหญการสรางตัวละครชายขอบจะมีการสรางตัวละครขึ้นมาเทียบและก าหนด
บทบาทในการชวยเหลืออยางชัดเจน ซึ่งในเรื่องนี้ไดมีการก าหนดบทบาทที่ชัดเจนอยางมากในการเป็น
ผูชวยเหลือและผูรับความชวยเหลือ ดังจะเห็นไดจากการก าหนดบทบาทของตัวละครหลักหญิง  
มีหนาที่ในการชวยเหลือผูรอดชีวิตในเมืองที่มีการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสี และไมเพียงแค
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สรางตัวละครบุคคลทั่วไปใหมีบทบาทการรอรับความชวยเหลือ แตยังมีการใสสัญลักษณแผาน  
อัตลักษณแทางรางกายของตัวละครใหมีภาพของความเป็นผูออนแอหรือบุคคลที่แปลกแยกจากสังคม 
กลาวคือ กลุมผูรอดชีวิต จะประกอบดวย ผูสูงอายุ หญิงตั้งครรภแ คนอวน  

 
4.4.1 หญิงตั้งครรภ์ 

เนื่องจากการชวยเหลือของตัวละครหลักหญิง ตองมีการปะทะกับผูที่ขัดขวาง 
และตองมีขนยายผูรอดชีวิตไปยังที่ปลอดภัย ตัวละครอิบูกิ เป็นตัวละครผูหญิงทองแกและใกลคลอด 
มีลักษณะนิสัยที่เขมแข็ง อดทน แตดวยสภาพรางกายของคนทองที่ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายได
คลองแคลวเหมือนคนอ่ืน และตองเดินหรือเคลื่อนยายตนเองดวยความระมัดระวัง ท าใหตองมีการ
ปูองกันและระมัดระวังมากกวาตัวละครอ่ืน ๆ ท าใหการเคลื่อนยายผูรอดชีวิตจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งมีความลาชา สงผลใหตัวละครอิบูกิ ซึ่งเป็นภาพของคนทอง กลายเป็นความออนแอ เป็นภาระ
และสรางความยากล าบากใหกับผูอ่ืน  

 

 
 

ภาพที่ 4.44 ภาพเหตุการณแขณะชวยเหลือหญิงตั้งครรภแ จาก  COPPELION สามนางฟ้า 
ผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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ภาพที่ 4.45 ภาพเหตุการณแขณะชวยเหลือหญิงตั้งครรภแ (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้า 
ผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
 

 
 

ภาพที่ 4.46 ภาพเหตุการณแขณะชวยเหลือหญิงตั้งครรภแ (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้า 
ผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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ภาพที่ 4.47 ภาพเหตุการณแขณะชวยเหลือหญิงตั้งครรภแ (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้า 
ผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
 

 
 

ภาพที่ 4.48 ภาพเหตุการณแขณะชวยเหลือหญิงตั้งครรภแ (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้า 
ผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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4.4.2 ผู้สูงอายุ 
ตัวละครผูสูงอายุหรือคนแก ผูสูงอายุเป็นหนึ่งในกลุมที่ถูกผลักดันใหกลายเป็นคน

ชายขอบ เนื่องดวยผูสูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้น มีความเสี่ยงตอการเจ็บปุวย รางกายไมแข็งแรง  
การเคลื่อนไหวที่ไมคลองแคลว และพ่ึงพาตนเองไดนอยลง อยูสถานภาพของการเป็นผู พ่ึงพิง  
ซึ่งในเรื่องนี้ไดกลาวถึงผูสูงอายุที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งโดยอาศัยเหตุการณแอุบัติเหตุโรงไฟฟูา  
จากโรงงานนิวเคลียรแ สงผลใหผูสูงอายุตองทนอาศัยอยูในเมืองที่มีสารปนเปื้อน และเลือกที่จะไมรับ
ความชวยเหลือใหออกไปจากเมืองนี้ เพราะกลัววา เมื่อถูกสงกลับไปหาครอบครัวของตนเอง  
จะท าใหเป็นภาระของครอบครัว สวนนี้แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุถูกท าใหกลายเป็นคนชายขอบ  

 

 
 

ภาพที่ 4.49 ภาพการสนทนาที่กลาวถึงผูสูงอายุที่ถูกครอบครัวทอดทิ้ง จาก COPPELION สามนางฟ้า
ผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 136-137), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
 

อยางไรก็ตามแมตัวละครผูสูงอายุในการแตูนเรื่องนี้จะจัดใหเป็นชายขอบของสังคม 
แตก็ยังไมไดเป็นตัวละครที่ไมมีประโยชนแหรือไรความสามรถไปเสียทั้งหมด กลาวคือ ตัวละครคุโรเบะ 
และตัวละครเก็นไน เป็นตัวละครผูสูงอายุเพศชาย ที่ยังคงมีความแข็งแรงและสามารถชวยตัวละคร
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คอพเพเลียนตอสูกับผูที่ขัดขวางการชวยเหลือผูรอดชีวิตคนอ่ืน ๆ  ชวยบอกเสนทางลัดไปยังเขตอ่ืน ๆ 
เพ่ือใหไปยังพื้นท่ีปลอดภัยไดเร็วขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 4.50 ภาพตัวละครผูสูงอายุเพศชายที่เขามาชวยตัวละครคอพเพเลียนตอสูกับผูที่ขัดขวาง 
การท าภารกิจ จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 
2011/2554. 
 

 
 

ภาพที่ 4.51 ภาพตัวละครผูสูงอายุเพศชายที่เขามาชวยตัวละครคอพเพเลียนตอสูกับผูที่ขัดขวาง 
การท าภารกิจ (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 
2011/2554. 
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ภาพที่ 4.52 ภาพตัวละครผูสูงอายุเพศชายที่เขามาชวยตัวละครคอพเพเลียนตอสูกับผู ที่ขัดขวาง 
การท าภารกิจ (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 
2011/2554. 
 

รวมถึงตัวละครผูสูงอายุเพศชายมีการสรางนวัตกรรมที่อยูอาศัยและอุปกรณแ 
อ่ืน ๆ เพ่ือชวยเหลือผูรอดชีวิตดวยกันในชวงที่คอพเพเลียนยังไมถูกสงมาท าภารกิจชวยเหลือ
ผูรอดชีวิตในเมืองที่มีสารปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ท าใหภาพของผูสูงอายุที่เป็นชายขอบของสังคม 
ไมไดเป็นผูสูงอายุที่ไรความสามารถและอยูในสถานะของการพ่ึงพาอาศัยผูอื่นเพียงอยางเดียว 

ตัวละครผูสูงอายุที่มีความรูความสามารถในการชวยเหลือผู อ่ืนรวมถึงสราง
เครื่องมือนวัตกรรมตาง ๆ ขึ้น แตตัวละครผูสูงอายุที่มีความรูความสารถดังที่กลาวในขางตนนั้น  
เป็นตัวละครผูสูงอายุที่เป็นเพศชายทั้งหมด โดยที่อยูอาศัยหรือที่ผูรอดชีวิต เรียกวา “แพลนเน็ต” นั้น 
ซึ่งในเรื่องนี้ตัวละครไดมีการเปรียบแพลนเน็ตเป็นเหมือนโลกอีกหนึ่งโลก ที่สามารถอยูอาศัยไดเสมือน
พ้ืนที่ภายนอกทั่วไปที่ไมมีการปนเปื้อนของสารกัมมัตภาพรังสี เป็นความทับซอนทา งพ้ืนที่ 
ที่แมอยูในเมืองที่เป็นชายขอบของสังคม แตภายในพ้ืนที่ชายขอบนี้ไดมีจุดศูนยแกลางลึกลงไปอีก 
กลาวคือ แพลนเน็ตกลายเป็นเหมือนเป็นศูนยแกลางของเมือง ที่มีความสะดวกสบาย มีน้ า ไฟฟูา 
ธรรมชาติ และอาหารการกินที่สมบูรณแ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกสรางขึ้นโดยผูชายเพียงเทานั้น ดังนั้น  
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จึงเห็นไดวาในความทับซอนกันของพ้ืนที่ที่แมจะเป็นพ้ืนที่ชายขอบ แตเพศชายยังคงถูกยกสถานะให
เป็นผูสราง ผูปกครอง และเป็นศูนยแกลางของพ้ืนที่นั้น ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 4.53 ภาพ “แพลนเน็ต” จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ  
อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
 

 
 

ภาพที่ 4.54 ภาพ “แพลนเน็ต” (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ 
อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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ภาพที่ 4.55 ภาพ “แพลนเน็ต” (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ 
อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
 

 
 

ภาพที่ 4.56 ภาพ “แพลนเน็ต” (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ 
อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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ภาพที่ 4.57 ภาพ “แพลนเน็ต” (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ 
อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
 

 
 

ภาพที่ 4.58 ภาพ “แพลนเน็ต” (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ 
อิโนะอุเอะ, 2011/2554. 
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ในขณะที่ผูสูงอายุ เพศหญิงกลับกลายเป็นอุปสรรคในการชวยเหลือและ 
ไรความสามารถ กลาวคือ ตัวละครผูสูงอายุเพศหญิงถูกน าเสนอในรูปแบบของคนที่สติไมดี  
จากความกังวลในเหตุการณแปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสี จึงเห็นไดวาตัวละครที่เป็นกลุมผูสูงอายุ 
แมจะถูกน าเสนอใหเป็นตัวละครชายขอบ แตในความเป็นชายขอบนั้น เมื่อมองลึกลงไปแลว เพศหญิง
ยังคงถูกลดทอนใหมีความเป็นชายขอบมากกวาเพศชาย 

 

 
 

ภาพที่  4 .59  ภาพตั วละครผู สู งอายุ เพศหญิ งที่ ถู กน า เสนอในรูปแบบของคนที่ สติ ไม ดี  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 86), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2017/2560, 
กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่  4.60 ภาพตัวละครผูสู งอายุ เพศหญิงที่ถูกน าเสนอในรูปแบบของคนที่สติไมดี (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 86), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2017/2560, 
กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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ภาพที่  4.61 ภาพตัวละครผูสู งอายุ เพศหญิงที่ถูกน าเสนอในรูปแบบของคนที่สติไมดี (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 87), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2017/2560, 
กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

4.4.3 คนอ้วน 
ตัวละครอาคิโกะ มามา เป็นตัวละครที่มีลักษณะภายนอกเป็นผูหญิงที่มีรูปราง

อวน และเม่ือมีเหตุการณแที่ตองหลบหนี เพ่ือหลีกเลี่ยงการตอสูหรือการปะทะกันฝั่งผูราย มักจะมีฉาก
ที่แสดงใหเห็นวาความอวนที่เป็นอุปสรรค จึงเป็นการสรางภาพใหความอวนนั้นเป็นภาระและเป็น
ลักษณะที่ไมพึงประสงคแ สงผลใหคนอวนเป็นตัวละครที่มีความเป็นชายขอบ  
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ภาพที่ 4.62 ภาพแสดงถึงความอวนเป็นลักษณะที่ไมพึงประสงคแ จาก COPPELION สามนางฟ้า 
ผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 176), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2013/2556, กรุงเทพฯ : ห.ส.น.วิบูลยแกิจ 
การพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่ 4.63 ภาพแสดงถึงความอวนเป็นลักษณะที่ไมพึงประสงคแ (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้า
ผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 176), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2013/2556, กรุงเทพฯ : ห.ส.น.วิบูลยแกิจ 
การพิมพแ. 
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4.4.4 คอพเพเลียน 
ตัวละครคอพเพเลียน ตัวละครผูเป็นฮีโรในการชวยเหลือผูรอดชีวิตที่ยังติดอยู 

ในเมืองที่ปนเปื้อนไปดวยสารกัมมันตรังสี เมืองรางมีผูคนไมตองการ และเป็นความนากลัวที่เกิดจาก
ผลของการรั่วไหลของสารกัมมัตภาพรังสีจากโรงงานนิวเคลียรแ ซึ่งการที่ทางรัฐบาลตองการสราง
โรงงานนิวเคลียรแสวนหนึ่งเพ่ือเป็นสัญลักษณแแสดงใหประเทศอ่ืน ๆ ไดเห็นวาประเทศญี่ปุุนเป็นเมือง
แหงมหาอ านาจ อยางไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณแรั่ว ไหลของสารกัมมัตภาพรังสีและทางภาครัฐ 
ไมสามารถควบคุมได สงผลใหเกิดการความวุนวาย ทุกคนตองรีบอพยพออกจากเมืองเพ่ือเอาชีวิตรอด 
รวมถึงรัฐบาลเองที่เป็นศูนยแกลางอ านาจของประเทศตองยายไปยังเมืองอ่ืนแทน ในชวงแรกรัฐบาล  
ไดมีการสงกลุมทหารเขามาเพ่ือคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต แตรางกายของมนุษยแไมสามารถ 
ปรับสภาพรางกายไดทัน รวมถึงความกาวหนาของชุดปูองกันอาจยังไมสมบูรณแเพียงพอ สงผลให  
การชวยในครั้งแรกตองยุติ แตการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของโรงงานิวเคลียรแยังไมยุติ ดังนั้น  
การทดลองสรางมนุษยแที่รางกายสามารถตานทานตอสารกัมมัตภาพรังสีจึงไดถูกพัฒนาตอมาเรื่อย ๆ 
เพ่ือใหมีความสมบูรณแมากขึ้นและถูกน ามาทดลองใชในสถานที่จริง  

ตัวละครสึบุรายะ มานะ และอิจิคาวะ เมสะ ตัวละครคอพเพเลียนหญิง  
เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 2 สังกัดหนวยคนหา เป็นคอพเพเลียนกลุมแรกที่ถูกสงมาพ้ืนที่ที่มีสารปนเปื้อน 
โดยภารกิจที่ไดรับ คือ เก็บขอมูลภายในเมืองโตเกียว (เมืองที่มีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี)  
เมื่อพบผูรอดชีวิตตัวละครสึบุรายะ มานะ และอิจิคาวะ เมสะ ตองการที่จะชวยเหลือผูรอดชีวิต  
แตในเวลาเดียวกันกลับเกิดความผิดปกติกับ DNA ของกลุมคอพเพเลียน นักเรียนชั้นปีที่ 2 คือ 
รางกายของสึบุรายะ มานะ และอิจิคาวะ เมสะ ปลอยรังสีนิวตรอนออกมาจากรางกายในปริมาณ 
ที่มหาศาล สงผลใหผูรอดชีวิตที่ตัวละครทั้ง 2 ตัว ตองการชวย เหลือคนนั้นตองเสียชีวิต เพราะ 
ไดรับรังสีนิวตรอนในปริมาณมาก จากการเขาใกลตัวละครอิจิคาวะ เมสะ เมื่อเกิดเหตุการณแนี้ขึ้น 
ตัวละครสึบุรายะ มานะ และอิจิคาวะ เมสะ จึงตองการใหทางโรงเรียนแกไขความผิดปกติเหลานี้ 
ใหกับกลุมคอพเพเลียนที่เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด แตตัวละครทั้งสองกลับไมไดถูกรับการแกไข 
และถูกจัดกลุมใหเป็นคอพเพเลียนที่มีความบกพรอง จึงเห็นไดวาตัวละครทั้งสอง แมจะมีเจตนาที่ดี  
ในการตั้งใจชวยเหลือผู อ่ืนและปฏิบัติตามกฎระเบียบ แตเมื่อสภาพรางกายไมสมบูรณแแบบ  
ตามที่โรงเรียนก าหนดไว จึงเปรียบเสมือนกับตัวแทนของผูที่มีความบกพรองทางดานรางกาย  
สงผลในตัวละครสึบุรายะ มานะ และอิจิคาวะ เมสะ ไมถูกใหคุณคาและถูกละเลยจากสังคม 
จนกลายเป็นตัวละครชาย  
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ภาพที่ 4.64 ภาพเหตุการณแความผิดปกติกับ DNA ของกลุมคอพเพเลียนนักเรียนชั้นปีที่ 2  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 156), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2017/2560, 
กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่ 4.65 ภาพเหตุการณแความผิดปกติกับ DNA ของกลุมคอพเพเลียนนักเรียนชั้นปีที่ 2 (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 157), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2017/2560, 
กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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ภาพที่ 4.66 ภาพเหตุการณแความผิดปกติกับ DNA ของกลุมคอพเพเลียนนักเรียนชั้นปีที่ 2 (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 158-159), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 
2017/2560, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่ 4.67 ภาพเหตุการณแความผิดปกติกับ DNA ของกลุมคอพเพเลียนนักเรียนชั้นปีที่ 2 (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 160-161), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 
2017/2560, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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ภาพที่ 4.68 ภาพเหตุการณแความผิดปกติกับ DNA ของกลุมคอพเพเลียนนักเรียนชั้นปีที่ 2 (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 162), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2017/2560, 
กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่ 4.69 ภาพเหตุการณแความผิดปกติกับ DNA ของกลุมคอพเพเลียนนักเรียนชั้นปีที่ 2 (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 163), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2017/2560, 
กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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จึงเห็นไดวาตนเหตุเกิดจากความผิดพลาดของทางโรงเรียนหรือภาครัฐที่สราง
ความเสียหายแกประชาชน สรางความไมเทาเทียมและกีดกันการเขาถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน กลาวคือ    
ตัวละครคอพเพเลียนเกิดจากการสรางขึ้นจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ และคอพเพเลียน  
ก็จัดไดวาเป็นมนุษยแคนหนึ่ง ที่เป็นพลเมืองหรือประชาชนซึ่งควรไดรับการเขาถึงทรัพยากรหรือ 
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน แตเมื่อตัวละครทั้งสองเรียกรองเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิและความรับผิดชอบที่เกิดจาก
ภาครัฐสรางความเสียหายใหแกตนเอง ซึ่งคนกลุมนี้สมควรจะไดรับการรักษาและความรับผิดชอบ  
ในสิ่งที่เกิดขึ้น แตกลับถูกกีดกันออกและไมใหเขาถึงการรักษาโดยภาครัฐที่ไรความรับผิดชอบ  
สงผลใหตัวละครตาง ๆ กลายเป็นเพียงกลุมคนชายขอบ  

ตัวละครคอพเพเลียนที่เป็นตัวละครหลักหญิงของเรื่อง ประกอบดวย นารุเสะ   
อิบาระ, โนมูระ ทาเอโกะ และฟุคาซาคุ อาโออิ ตัวละครทั้งสาม เป็นตัวละครที่มีภารกิจหลัก 
ในการชวยเหลือผูรอดชีวิต เป็นตัวละครที่มีลักษณะของความเป็นผูใหอยูเสมอ ๆ เปรียบเสมือนฮีโร
ของเรื่อง หากมองความเป็นชายขอบแลวตัวละครทั้งสามอาจเป็นตัวละครที่ไมมีลักษณะของความ
เป็นชายขอบ อันเนื่องจากความเป็นชายขอบนั้น สวนใหญคือกลุมคนที่อยูชายขอบของสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจหลัก หรือเป็นคนกลุมนอยที่ถูกผลักใหอยูรอบนอกของคนกลุมใหญ  
ไมไดรับโอกาสในการเขาถึง ไมไดรับความเป็นธรรม หรือถูกกีดกันออกจากการตอรองอ านาจ  
ขาดความม่ันคงในสังคม แตตัวละครหลักหญิงทั้งสามเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครส าคัญในการปกปูอง 
ชวยเหลือ และเป็นสื่อกลางระหวางกลุมรัฐบาลและผูรอดชีวิต จึงดูเหมือนวาตัวละครทั้งสามนั้น  
เป็นเหมือนคนในสังคมหลักที่ท าการสื่อสารระหวางคนกลุม แตอยางไรก็ตามเมื่อน าสวนของ
อุดมการณแหนาที่ความรับผิดชอบและความนึกคิดของตัวละครมาพิจารณาจะพบวาตัวละครหลักหญิง
นั้น เป็นเพียงกลุมคนชายขอบกลุมหนึ่งที่ไมถูกใหคุณคาหรือถูกละเลยเมื่ออยูในกลุมสังคมหลัก 
กลาวคือ ตัวละครหลักหญิงรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาเมื่อไมไดท าหนาที่ของตนเอง คือ การท าหนาที่
ของการชวยเหลือผูอ่ืน ซึ่งมีเพียงพ้ืนที่ของเมืองที่มีสารปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี (พ้ืนที่ชายขอบ) 
เทานั้น ที่จะท าใหตัวละครหลักหญิงสามารถท าหนาที่ของตนเองได  และเมื่อตัวละครหลักหญิง 
อยูในพื้นท่ีดังกลาว จึงท าใหตัวละครหลักหญิงเป็นเหมือนคนในสังคมหลักที่ถูกใหคุณคาและมีบทบาท
ของความเป็นผูน า แตเมื่ออยูในสังคมกลุมใหญหรือสังคมหลักที่เป็นเมืองหลวงหรือศูนยแกลาง  
ตัวละครหลักหญิงจะถูกท าใหกลายเป็นเพียงตัวละครชายขอบที่ปราศจากการใหคุณคาและ 
การเป็นฮีโร เป็นเพียงตัวละครหญิงที่อยูภายใตการควบคุมหรืออ านาจของรัฐบาล กองทัพทหาร และ
ความเป็นชายเพียงเทานั้น จึงแสดงใหเห็นวาตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้เป็นเสมือนตัวละครฮีโร  
ในพ้ืนที่ชายขอบที่ถูกใหคุณคาและมีบทบาทเมื่อพ้ืนที่นั้นไมไดเป็นพ้ืนที่หลักหรือสังคมหลัก  
รวมถึงเมื่อพ้ืนที่นั้นขาดตัวละครชายที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่คลายหรือใกลเคียงกันกับตัวละคร
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คอพเพเลียนที่เป็นตัวละครหลัก อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงความรูสึกนึกคิดภายในกลุมระหวางตัวละคร
ผูรอดชีวิตและตัวละครคอพเพเลียนใหมีความเขาใจกันและกลมกลืนกันระหวางคนชายขอบดวยกัน  

 

 
 

ภาพที่  4 .70  ภาพเหตุ การณแตั วละครหลั กหญิ งถูกยก เลิ กภารกิจช วย เหลื อผู รอดชี วิ ต  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2014/2557. 
 

 
 

ภาพที่  4.71 ภาพเหตุการณแตัวละครหลักหญิงถูกยกเลิกภารกิจชวยเหลือผู รอดชีวิต (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2014/2557. 
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ภาพที่  4.72 ภาพเหตุการณแตัวละครหลักหญิงถูกยกเลิกภารกิจชวยเหลือผู รอดชีวิต (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2014/2557. 
 

 
 

ภาพที่  4.73 ภาพเหตุการณแตัวละครหลักหญิงถูกยกเลิกภารกิจชวยเหลือผู รอดชีวิต (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2014/2557. 
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ภาพที่  4.74 ภาพเหตุการณแตัวละครหลักหญิงถูกยกเลิกภารกิจชวยเหลือผู รอดชีวิต (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2014/2557. 
 

 
 

ภาพที่  4.75 ภาพเหตุการณแตัวละครหลักหญิงถูกยกเลิกภารกิจชวยเหลือผู รอดชีวิต (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2014/2557. 
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ภาพที่  4.76 ภาพเหตุการณแตัวละครหลักหญิงถูกยกเลิกภารกิจชวยเหลือผู รอดชีวิต (ตอ)  
จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์, โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2014/2557. 
 

นอกจากหนาที่ของคอพเพเลียนจะถูกยึดโยงและผูกติดกับพ้ืนที่แลว พ้ืนที่ 
ในการท าภารกิจของตัวละครหลักหญิงยังถูกเชื่อมโยงดวยความเป็นพ้ืนที่บานหรือบานเกิด  
ซึ่ ง เป็นสวนหนึ่ ง ในการท าใหตัวละครหลักหญิงยอมรับความไม เทา เทียมจากการถูกกดขี่  
ของทางภาครัฐที่น ารางกายของผูหญิงเป็นเครื่องมือในการคนควาโดยอางถึงเหตุผลและความชอบ
ธรรมดวยความกาวหนาและเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งยังใชวาทกรรมความเป็นแมเพ่ือครอบง า  
ตัวละครในส านึกของการเป็นผูใหก าเนิดเพ่ือไมใหตัวละครหลักหญิงเกิดการตอตานและทาทาย 
ตออ านาจของผูชาย 
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บทที่ 5 

ผู้อ่านเพศชาย VS การ์ตูนฮีโร่หญิง 
 

การวิเคราะหแผูอานเพศชาย ผูศึกษาใชการสัมภาษณแเชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสราง  
(Semi-structure in-depth-Interview) โดยผูใหขอมูลในการสัมภาษณแจะตองมีคุณสมบัติ คือ  
1) เพศชาย 2) อายุ 18 ปีขึ้นไป 3) เคยอานหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion ครบทั้ง 18 เลม จ านวน 
5 คน เพื่อน ามาใชในการวิเคราะหแมุมมองของผูอานเพศชายที่มีตอตัวละครฮีโรหญิงในหนังสือการแตูน
ญี่ปุุนประเภทแอคชั่น เรื่อง Coppelion วาผูอานเพศชายมีการรับรูหรือมุมมองเกี่ยวกับอุดมการณแ
บทบาททางเพศที่ถายทอดผานตัวละครฮีโรหญิงในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion หรือไม อยางไร 
และการรับรูของผูอานเพศชายที่มีตอภาพของผูหญิงในสื่อหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion นั้น  
ไดสะทอนใหเห็นถึงความสอดคลองหรือขัดแยงตอระบบโครงสรางการจัดวางบทบาทของผูหญิง
อยางไร 

ในบทนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือวิเคราะหแมุมมองของผูอานเพศชายที่มีตอตัวละครฮีโรหญิง 
ในหนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่น เรื่อง Coppelion โดยบทนี้จะน าขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ
ผูอานเพศชายมาแบงออกเป็น 2 สวน สวนแรก คือ ฮีโร ในความหมายของผูอานเพศชาย  
เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นวาฮีโรชายและฮีโรหญิงในมุมมองของผูอานเพศชายมีความแตกตางกัน  
ซึ่งส าหรับผูอานเพศชายแลวลักษณะที่ส าคัญของฮีโรชาย คือ เรื่องของความสามารถ ในขณะที่  
ฮีโรหญิง ผูอานเพศชายจะใหความส าคัญกับเรื่องของรูปลักษณแภายนอกกวาเรื่องของความสามารถ 
และสวนที่สอง ฮีโรหญิงในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion จากค าตอบของผูอานเพศชาย  
ตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้เป็นฮีโรไดเพราะการชวยเหลือผูอื่น ซึ่งเป็นลักษณะของความเป็นหญิงหรือ
บทบาททางเพศท่ีสังคมคาดหวังตอตัวผูหญิง  

 
5.1 ข้อมูลผู้อ่านเพศชาย 
 

ผูอานเพศชาย จ านวน 5 คน อายุของผูอานเพศชายสวนใหญอยูในชวงอายุ 25 – 40 ปี 
เริ่มอานการแตูนชวงอายุประมาณ 7 – 15 ปี ชวงอายุที่เริ่มอานหนังสือการแตูนจัดเป็นชวงวัย 
ตั้งแตประถมตนจนถึงวัยมัธยมตน ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวประสบการณแในการอานการแตูนของผูอานเพศชาย
ทั้ง 5 คน มีประสบการณแการอานการแตูนเกิน 10 ปีขึ้นไป อาชีพของผูอานเพศชายประกอบดวย
พนักงานบริษัทเอกชน เจาของธุรกิจสวนตัว และขาราชการ ประเภทของการแตูนที่ผูอานเพศชายชอบ
อานสวนใหญประเภทแอคชั่น การเริ่มอานการแตูนของผูอานเพศชายสวนใหญมาจากคนใกลตัว เชน 
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คนในครอบครัว เพ่ือน และเหตุผลที่ชอบอานการแตูนเพราะสนุก ตื่นเตน ลายเสนสวยนาติดตาม  
จากขอมูลของผูอานเพศชายจะเห็นไดวาชวงวัยที่เริ่มอานการแตูนนั้นมีความใกลเคียงกัน ประเภท  
ของการแตูนที่ผูอานเพศชายทั้ง 5 คนชอบอานตรงกัน คือ ประเภทแอคชั่น  และในปัจจุบันผูอาน 
เพศชายทั้ง 5 คน อยูในชวงวัยท างานแตผูอานเพศชายทั้ง 5 คน ยังชอบอานการแตูนอยู ซึ่งขอมูล 
ของผูอานเพศชายท าใหเห็นวา หนังสือการแตูนไมไดถูกบริโภคอยูเพียงแตในกลุมของเด็กเพียงเทานั้น 
แตในวัยท างานยังคงมีการบริโภคหรืออานหนังสือการแตูนอยูเชนกันและเป็นการอานอยางตอเนื่อง คือ 
เริ่มอานหนังสือการแตูนมาตั้งแตเด็กและปัจจุบันยังอานหนังสือการแตูนอยู 
 
ตารางที่ 5.1  
แสดงข้อมูลผู้อ่านเพศชาย จ านวน 5 คน 

ข้อมูลของผู้อ่านเพศชายจ านวน 5 คน 
ผู้อ่าน โจ เต๋อ บิว แท โก้ 
อายุปัจจุบัน 34 27 28 28 28 
อาชีพ เจาของ 

ธุรกิจสวนตัว 
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ขาราชการ 

เร่ิมอ่านการ์ตูน 
อาย ุ

7 13 15 13 14 

เร่ิมอ่านการ์ตูน 
ได้อย่างไร 

คนใน
ครอบครัวอาน 

เพื่อนอาน ชอบดูการแตูน
ตั้งแตเด็ก  
เริ่มอานการแตูน
ตามนิตยสาร 

ลองซื้อมาอาน เพื่อนอาน 

ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
กา ร์ ตูนที่ ชอบ
อ่าน 

แอคช่ัน/ตอสู 
ผจญภัย 

แอคช่ัน 
ตลก 

ทุกแนว แอคช่ัน 
ลี้ลับ/ปีศาจ 
กีฬา 
ดรามา 

หลายแนว 
เนนแอคช่ัน
เป็นหลัก 

เห ตุผลที่ ชอบ
อ่านการ์ตูน 

ตื่นเตน  
ลายเสนนา
ติดตาม 

สนุก สนุก สนุก สนุก 
เราใจ 
ภาพสวย/
ลายเสนสวย 
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5.2 ฮีโร่ในความหมายของผู้อ่านเพศชาย  
 

“ฮีโรตองมีความเป็นผูน า เกง เอกลักษณแไมเหมือนตัวอ่ืนในเรื่องนั้น, มีความสามารถ
โดดเดนออกมาใหเห็นอยางชัดเจน ท าใหเราอานแลวสามารถจดจ าได” (โจ, 34) 

“ชวยเหลือคนอ่ืน เนนความถูกตอง” (เตเอ, 27) 
“ก็มีพลังพิเศษ ชวยเหลือผูอื่น ... การชวยเหลือผูที่ออนแอ” (บิว, 28) 
“เกง ... ความสามารถที่คนอ่ืนไมมี ตัวอยางเชน ใชอะไรบางอยางที่คนอ่ืนใชไมได 

ยกตัวอยางวาอาจจะมีอาวุธอะไรบางอยางท่ีแจเวมาก แตวาไมมีใครใชได พระเอกใชไดคนเดียว รูสึกวา
มันพิเศษ” (แท, 28) 

“ผูที่ตอสูเพ่ืออุดมการณแของตัวเอง โดยที่อุดมการณแนั้นตองอยูในกรอบของความดี และ
อาจจะตองมีพลังพิเศษอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเป็นคนธรรมดาดวย ... พลังพิเศษ ความสามารถ  
ในการตอสู คุณธรรม ความดี” (โก, 28) 

จากการสัมภาษณแผูอานเพศชาย จ านวน 5 คน ฮีโรในความหมายของผูอานเพศชาย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เนนคุณสมบัติของฮีโร ซึ่งคุณสมบัติของฮีโรในความหมายของผูอาน  
เพศชายมีองคแประกอบที่ส าคัญ 2 ดาน ดังนี้ ดานที่หนึ่ง ดานความสามารถ คือ เกง  มีพลังพิเศษ/ 
มีความพิเศษ มีความสามารถโดดเดน ดานที่สอง ดานลักษณะนิสัย คือ ชวยเหลือผูอ่ืน ปกปูองผูอ่ืน 
เนนความ มีคุณธรรมความดี รักความสงบ  

แตเมื่อใหกลาวถึงฮีโรหญิงในความหมายของผูอานเพศชาย ฮีโรหญิงกลับมีคุณสมบัติ 
ที่เฉพาะเจาะจงเพ่ิมขึ้น คุณสมบัติของฮีโรหญิงในความหมายของผูอานเพศชายมีองคแประกอบ 
ที่ส าคัญ 3 ดาน ดังนี้ ดานที่หนึ่ง ดานความสามารถ คือ เกง ตอสูได แตมีผูอานเพศชายหนึ่งทาน  
ใหค าตอบวา “เขมแข็ง ตัดสินใจได ไมตองเกงมากก็ได แตพาทีมไปได ใชทีมไดดีที่สุด” (เตเอ, 27)  
ท าใหเห็นวามุมมองของผูอานเพศชายที่มีตอฮีโรหญิงนั้น จะเนนไปที่ลักษณะนิสัยหรือจิตใจของฮีโร
มากกวาความสามารถ อาจเพราะในมุมมองของผูอานเพศชายมองวาผูหญิงเป็นเพศที่ออนแอ 
โดยเฉพาะในดานของจิตใจ ซึ่งไมเหมาะสมกับการเป็นฮีโร ดังนั้น ผูอานเพศชายจึงมองวาเป็นลักษณะ
นิสัยหรือจิตใจเป็นสวนที่ควรปรับปรุงมากที่สุด สงผลใหความส าคัญของฮีโรหญิงในเรื่องของ
ความสามารถไมถูกใหความส าคัญหรือถูกกลาวถึงเป็นประเด็นหลักเมื่อเปรียบเทียบกับฮีโรชาย 

ดานที่สอง ดานลักษณะนิสัย ค าตอบของผูอานเพศชายจะมีความแตกตางกันไป  
มีทั้งมองวาฮีโรหญิงควรจะเป็นคนมีคุณธรรม ราเริง ตลก แตผูอานเพศชายบางทานมองวา ไมตอง  
ราเริง เงียบ มีความมุงมั่น/ไมยอมแพ หาว ใจกลา จะเห็นไดวาค าตอบของผูชายที่มีตอฮีโรหญิงนั้น  
จะใหความส าคัญกับเรื่องของลักษณะนิสัยมากกวาความสามารถของฮีโรหญิง อีกทั้ง เมื่อน าลักษณะ
นิสัยของฮีโรหญิงไปเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยของฮีโรชายจะเห็นไดวาลักษณะนิสัยของฮีโรหญิง  
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จะถูกกลาวไปในลักษณะนิสัยที่เป็นอ่ืนมากกวาลักษณะของฮีโร ในขณะที่ลักษณะนิสัยของฮีโรชาย  
จะถูกเชื่อมโยงและเสริมสรางภาพลักษณแของความเป็นฮีโร ซึ่งอาจเป็นไปไดวาการกลาวถึงฮีโรหญิง
ของผูอานเพศชายนั้น เนนไปที่การตอบสนองความชื่นชอบของตนเอง มากกวาความจ าเป็น  
ตอการสวมบทบาทของการเป็นฮีโรหญิง 

ดานที่สาม ดานลักษณะทางกายภาพ คือ สวย นารัก หุนดี โดยผูอานเพศชายใหค าตอบ
ลักษณะของฮีโรหญิงที่ควรมีหรือตองมีวา  

“สวย แลวก็มีคุณธรรม สวย หุนดี มีคุณธรรม ... ตองหุนดีดวย เป็นฮีโรหญิงก็ตอง 
สวย ๆ ไมงั้นไมมีใครอยากติดตาม มีผลมากเลย ... มีหุนดี ดูแลวสดชื่นดี” (แท, 28) 

“แข็งแกรง กลาบาบิ่น แตอยากใหเพ่ิมวาตองสวย นารักดวย ... แข็งแกรง บู฿ได  
เป็นผูน าได และสวย” (โก, 28)   

ค าตอบของผูอานเพศชายในดานลักษณะทางกายภาพของฮีโรหญิงชี้ใหเห็นวา แมผูหญิง
จะอยูในสถานะของเป็นฮีโร แตรูปรางและความสวยยังคงผูกโยงเขาหาผูหญิงอยูเสมอ ดังนั้น  
แมวาผูหญิงจะเกงหรือมีความสามารถแตความสวยยังคงเป็นสิ่งจ าเป็น และความสามารถไมสามารถ
ทดแทนกับความสวยหรือรูปลักษณแภายนอกได อีกทั้ง ความสวยอาจจ าเป็นมากกวาความสามารถ
ส าหรับการเป็นฮีโรหญิง อันเนื่องมาจากค าตอบของผูอานเพศชายมองวา “เป็นฮีโรหญิงก็ตองสวย ๆ 
ไมงั้นไมมีใครอยากติดตาม” (แท, 28) ในขณะที่ดานความสามารถของฮีโรหญิงผูอานเพศชายมองวา 
“ไมตองเกงมากก็ได” (เตเอ, 27) จึงอาจเป็นไปไดวาแมจะเป็นฮีโร แตการเป็นฮีโรหญิงนั้น 
ความสามารถอาจไมส าคัญเทารูปลักษณแภายนอก 
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ตารางที่ 5.2  
แสดงลักษณะของฮีโร่ชายและฮีโร่หญิงจากการสัมภาษณ์ผู้อ่านเพศชาย 

ลักษณะของฮีโร่ชายและฮีโร่หญิง 
 
ผู้อ่าน 

ฮีโร่ชาย ฮีโร่หญิง 

ด้าน 
ความสามารถ 

ด้าน 
ลักษณะนิสัย 

ด้าน 
ลักษณะทาง
กายภาพ1 

ด้าน 
ความสามารถ 

ด้าน 
ลักษณะนิสัย 

ด้าน 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

โจ - เป็นผูน า 
- เกง 
- มีความ 
สามารถ 
โดดเดน 

  - เกง - มีคุณธรรม 
- ราเริง 
- ตลก 

 

เต๋อ  - ช ว ย เ ห ลื อ
ผูอื่น 
- เนนความ
ถูกตอง 

  - เงียบ 
- ไมราเริงมาก 
- เมื่อตองสูก็
ท าเต็มที ่
- เขมแข็ง 
- ตัดสินใจได 

 

บิว - มีพลังพิเศษ - ช ว ย เ ห ลื อ
ผูอื่น 
 

  - หาว 
- มุนมั่น/ 
ไมยอมแพ 

 

แท - เกง 
- มีความ
พิเศษ/มี
ความสามารถ
ที่คนอื่นไมม ี

  - เกง - มีคุณธรรม - สวย 
- หุนดี 

โก้ - มีพลังพิเศษ 
- มีความ 
สามารถใน
การตอสู 
 

- มีอุดมการณแ 
- ปกปูองผูอื่น 
- รักความสงบ 
- มีคุณธรรม
ความด ี

 - ตอสูได - กลาบาบิ่น 
- แข็งแกรง 
- เป็นผูน า 

- สวย 
- นารัก 

                                                           

 
1 ดานลักษณะทางกายภาพของฮีโรชาย ในการสัมภาษณแผูอานเพศชาย ประเด็นเรื่อง

ลักษณะของฮีโรชาย ผูอานเพศชายไมมีการกลาวถึงลักษณะทางกายภาพของฮีโรชาย 
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อยางไรก็ตามเมื่อน าขอมูลจากการสัมภาษณแผูอานเพศชายมาเปรียบเทียบระหวาง 
ฮีโรชายและฮีโรหญิง ดังตารางที่ 5.2 ตารางแสดงลักษณะของฮีโรชายและฮีโรหญิงจากการสัมภาษณแ
ผูอานเพศชาย พบวา เมื่อใหผูอานเพศชายกลาวถึงฮีโร ผูอานเพศชายจะใหขอมูลที่เป็นกลาง เชน 
ดานความสามารถ จะตองเกง ตองมีพลังพิเศษ ซึ่งจะเป็นความสามารถที่เห็นไดทั่วไปในตัวละครฮีโร 
สวนเรื่องลักษณะนิสัยของฮีโรนั้น ค าตอบของผูอานเพศชายยังคงเป็นค าตอบที่เป็นลักษณะของการ
สงเสริมภาพลักษณแใหกับตัวละครฮีโร เชน ชวยเหลือผู อ่ืน มีคุณธรรม มีความมั่นใจ นาเชื่อถือ  
แตเมื่อใหผูอานเพศชายกลาวถึงฮีโรหญิง ค าตอบที่ไดรับจะเนนไปที่ลักษณะนิสัยมากกวาเนนไปที่
ความสามารถ อีกทั้งลักษณะนิสัยของฮีโรหญิงที่ถูกกลาวถึงนั้น ในบางสวนยังเป็นลักษณะที่ไม
เชื่อมโยงกับความเป็นฮีโร แตเชื่อมโยงกับเรื่องของอารมณแเป็นหลัก กลาวคือ เมื่อใหผูอานเพศชาย
กลาวถึงฮีโรหญิงในความคิดของตนเอง ค าตอบที่ไดรับ คือ ราเริง ไมราเริง ตลก เงียบ ฯลฯ  
ซึ่งลักษณะดังกลาวไมมีความเชื่อมโยงหรือชี้ให เห็นวาเป็นลักษณะของการสงเสริมภาพลักษณแ 
ของตัวละครฮีโรหญิง แตเนนไปที่ลักษณะนิสัยที่เชื่อมโยงกับความชอบสวนตัวของผูอานเพศชายเอง 
อีกทั้งค าตอบของผูอานเพศชายยังเผยใหเห็นวาในความคิดของผูอานเพศชายสวนใหญยังคงยึดติด  
กับบทบาททางเพศของตัวฮีโร คือ เมื่อกลาวถึงผูหญิงผูอานเพศชายยังเชื่อมโยงผูหญิงกับเรื่อง 
ของอารมณแเป็นส าคัญ สวนในดานความสามารถของฮีโรหญิงยังคงเนนในเรื่องของความเกง  
แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญมากกวาความสามารถของฮีโรหญิง คือ ลักษณะทางกายภาพ สวย หุนดี 
นารัก ดังที่ผูอานเพศชายบางทานมองวาหากไมสวยก็อาจท าใหรูสึกไมอยากติดตามการแตูนเรื่องนั้น 

เมื่อผูศึกษาถามถึงความแตกตางระหวางฮีโรชายกับฮีโรหญิงในมุมมองของผูอาน 
เพศชาย ค าตอบสวนใหญของผูอานเพศชายยังคงมองวาสิ่งส าคัญที่ท าใหฮีโรชายและฮีโรหญิงแตกตาง
กัน คือ เรื่องของอารมณแและจิตใจ ที่ผูอานเพศชายรูสึกวาฮีโรหญิงยังคงแสดงออกถึงความออนแอ
ดานจิตใจมากกวาฮีโรชาย  

“เทาที่เห็นก็มีความแตกตาง ... เรื่องพละก าลัง ฮีโรหญิงเหมือนยังดอยอยู ดอยกวา 
ในสื่อที่แสดงออกมา ... ดานพละก าลัง คือ ฮีโรผูหญิงจะมีจุดที่โชวแชวงสภาวะที่ ออนแอมากกวาฮีโร
ผูชาย เพ่ือแสดงถึงจุดความเป็นผูหญิง เทาที่เราเห็นในหลาย ๆ สื่อ เหมือนดานอารมณแ ยังมีความ
แปรปรวนมากกวาผูชาย” (บิว, 28) 

“มี คิดวามี เพราะวา คิดวาฮีโรหญิงมีความ Sensitive ในเรื่องของอารมณแมากกวา 
เวลาจะตัดสินใจลงมือหรือจะท าอะไรที่อาจจะมีความเกี่ยวของกับการสูญเสีย คิดวาฮีโรผูหญิงนาจะมี
ความลังเลมากกวาในการที่จะลงมือท า มากกวาฮีโรผูชาย มีความคิดวาฮีโรผูชายมีความพรอมที่รับ
ความสูญเสียไดมากกวา สวนเรื่องกายภาพ คิดวาไมตาง เพราะวายังไงฮีโรก็ตองเกงอยูแลว” (แท, 28) 

“รูสึกไมแตกตาง แตกตางลึก ๆ คือ จิตใจ เวลากดดัน หรือตองเสียอะไรไป ผูชายจะตัด
ใจไดงายกวา” (โก, 28) 
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จากค าตอบของผูอานเพศชาย จึงเป็นอีกสวนที่นาสนใจวาตัวสื่อการแตูนอาจเป็นอีกสวน
ส าคัญที่ท าหนาที่ผลิตและผลิตซ้ าอุดมการณแบทบาททางเพศ น าเสนอภาพของผูหญิงคูกับเรื่อง 
ของอารมณแและจิตใจ ผูหญิงยังคงเป็นเพศที่ออนแอหรือเป็นรองผูชายอยูเสมอ ท าใหผูบริโภคหรือ
ผูอานเกิดการจดจ าและท าใหรูสึกวาเป็นเรื่องปกติ แมวาในปัจจุบันผูหญิงอาจจะมีทางเลือกหรือ
สถานภาพที่ดีมากขึ้นกวาในอดีต แตไมไดหมายความวาภาพของผูหญิงในสื่อจะถูกท าใหเปลี่ยนไป 
เสียทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องบทบาททางเพศระหวางหญิงชายที่ยังถูกแบงแยกอยางชัดเจนภายใต
วิธีการน าเสนอของสื่อที่แยบยลมากขึ้น และการแตูนเรื่อง Coppelion เป็นสื่อการแตูนอีกหนึ่งเรื่อง  
ที่มีการน าเสนออุดมการณแบทบาทเพศของตัวละครที่มีความซับซอนมากขึ้น จากการจัดระเบียบพ้ืนที่
ของตัวละครหญิงกับการเป็นฮีโร (หญิง) ถูกท าใหเป็นสัดสวนที่ผูอานเพศชายรูสึกยอมรับได  โดยที่ 
ยังไมรูสึกสูญเสียพ้ืนที่ความเป็น (ฮีโร) ชาย เพราะการเป็นฮีโรหญิงในเรื่อง Coppelion มาจากการ 
ดึงเอาบทบาททางเพศของผูหญิงที่สังคมคาดหวังมาผลิตซ้ าในลักษณะของคุณสมบัติส าคัญของ 
การเป็นฮีโรหญิง สงผลใหทายที่สุดแลวการเป็นฮีโรของผูชายกับฮีโรผูหญิงยังคงมีเสนแบงอยางชัดเจน 

 
5.3 ฮีโร่หญิงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง Coppelion  
 

5.3.1 ความเป็นฮีโร่หญิงของ Coppelion  
ฮีโรหญิงในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion จากขอมูลที่ไดสัมภาษณแ ผูอาน 

เพศชายสวนใหญมีความเห็นตอตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้วาเป็นฮีโร โดยใหเหตุผลวาตัวละครหลัก
หญิงทั้ง 3 ตัว มีลักษณะนิสัยที่โดดเดนในเรื่องของการชวยเหลือและตัวละครหลักหญิง  1 ใน 3 ตัว  
มีความโดดเดนในเรื่องของการเป็นผูน า จึงมองวาตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้ เป็นฮีโร ทั้งนี้  
มีผูอานเพศชายหนึ่งทาน มองวาตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้ไมใชฮีโร 

“ทางกายภาพทั่วไปก็เป็นฮีโร เป็นฮีโรในแบบบทบาทที่ตองท า มีภารกิจที่ตองท า 
แตในดานของความสามารถของตัวละครไมเป็นฮีโรสักเทาไหร เพราะไมมีความพิเศษ แตเรื่องนี้จะเนน
เรื่องจิตใจ ใสความเป็นผูน า เชื่อมโยงกับหนาที่ของการชวยเหลือคนอ่ืนมากกวา โดยที่ไมตองมีทักษะ
พิเศษอะไร ... ถามองทางกายภาพก็เป็นฮีโร แตสวนตัวอานแลวไมรูสึกวาเ ป็นฮีโรสักเทาไหร  
เรามองวาตัวละครฮีโรไมจ าเป็นตองมีหลายตัว แตตองมีความสามารถที่เดนแบบที่อาจจะคาดเดา
ไมได แลวดวยเรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตรแ มันสามารถที่จะใสความสามารถอะไรเขาไปก็ได ใหเกง  
ให Over ได แตเรื่องนี้จะเนนการเติบโต การพัฒนาในเรื่องของความรูสึกและจิตใจมากกวา  
ไมเนนความสามารถ” (โจ, 34) 

กลาวคือ ตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้เพียงแคดูเหมือนเป็นฮีโร อันเนื่องมาจาก
บทบาทหนาที่และภารกิจที่ตัวละครหลักหญิงไดรับ คือ หนาที่พยาบาลและภารกิจช วยเหลือ
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ผูรอดชีวิต รวมถึงมีการเนนเรื่องของจิตใจหรือลักษณะนิสัยของตัวละครหลักหญิงที่มีความเป็นผูน า
และเนนการชวยเหลือผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับหนาที่และภารกิจของตัวละคร จึงท าใหตัวละครหลักหญิง
เหลานี้เป็นเพียงแคการดูเหมือนเป็นฮีโร เพราะในดานความสามารถของตัวละครนั้น ตัวละครหลัก
หญิงทั้ง 3 ตัว ไมเกงและไมโดดเดนพอที่จะเป็นฮีโรได อยางไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏตรงกันกับผูอาน 
เพศชายทานอ่ืน คือ เรื่องของความเป็นผูน าและการชวยเหลือผู อ่ืน อันเป็นเหตุผลหลักที่ผูอาน  
เพศชายสวนใหญมองวาตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้เป็นฮีโร  

 
ตารางที่ 5.3  
แสดงลักษณะของตัวละครหลักหญิงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง COPPELION จากการสัมภาษณ์ 

ตัวละครหลักหญิงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง Coppelion 

ตัวละคร นารุเสะ อิบาระ 

• นักเรียนชั้นปีที่ 3  

• ต าแหนง  หัวหนาหนวยพยาบาล  

• หนาที่ของหนวยพยาบาล คือ ชวยเหลือผูรอดชีวิต  

• ความสามารถจากการตัดตอพันธุกรรม  
คือ มีความสามารถในการตอสูสูง มีความแข็งแรงทางกายภาพ  

• ลักษณะนิสัย มีความมุงม่ันอยางแรงกลาในการที่จะชวยผูรอดชีวิต  

• ไดรับภารกิจคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต 
 

ผู้อ่าน โจ เต๋อ บิว แท โก้ 

ฮีโร่ ไมเป็น เป็น เป็น เป็น เป็น 
ด้าน 

ความสามารถ 
ความสามารถ
ไมเดน 

 แข็งแรง   

ด้าน 
ลักษณะนิสัย 

มีความตั้งใจ 
มุงม่ัน 
ชวยเหลือผูอื่น 

มีความเป็น
ผูน า 
 

มีความเป็น
ผูน า 
มั่นใจ 
เป็นที่พ่ึงพา 

เขมแข็ง 
ราเริง 
มีความเป็น
ผูน า 
มีความจริงใจ 
ชวยเหลือผูอื่น 

มีความเป็น
ผูน า 
ลุยแตลุยไม
เต็มที่ 
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ตารางที่ 5.3  
ตารางแสดงลักษณะของตัวละครหลักหญิงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง COPPELION จากการสัมภาษณ์ 
(ต่อ) 

ตัวละครหลักหญิงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง Coppelion 
ตัวละคร โนมูระ ทาเอโกะ 

• นักเรียนชั้นปีที่ 1  

• สังกัด  หนวยพยาบาล ฝุายเยียวยา  

• หนาที่ของหนวยพยาบาล คือ ชวยเหลือผูรอดชีวิต  

• ความสามารถจากการตัดตอพันธุกรรม  
คือ มีความสามารถในการคนหา ความสามารถในมองเห็นสิ่งตาง ๆ  
ไดในระยะไกล สามารถสื่อสารและเขาใจสัตวแตาง ๆ ได  

• ลักษณะนิสัย มองโลกในแงดี สุภาพ  

• ไดรับภารกิจคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต 
 

ผู้อ่าน โจ เต๋อ บิว แท โก้ 
ฮีโร่ ไมเป็น เป็น เป็น เป็น เป็น 

ด้าน 
ความสามารถ 

ความสามารถ
ไมเดน 
ไมเกง 

ไมเกงมาก 
ความสามารถ
ดูกลาง ๆ  

   

ด้าน 
ลักษณะนิสัย 

ออนแอดาน
จิตใจ 

เงียบ 
เนิรแด 
ชวยเหลือผูอื่น 

ขาดความ
มั่นใจ 
ชวยเหลือผูอื่น 

เรียบรอย 
สุภาพ 
ออนโยน 
ชวยเหลือผูอื่น 

ออนโยน 
แมบานแม
เรือน 
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ตารางที่ 5.3  
ตารางแสดงลักษณะของตัวละครหลักหญิงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง COPPELION จากการสัมภาษณ์ 
(ต่อ) 

ตัวละครหลักหญิงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง Coppelion 
ตัวละคร ฟุคาซาคุ อาโออิ 

• นักเรียนชั้นปีที่ 1   

• สังกัด  หนวยพยาบาล  

• หนาที่ของหนวยพยาบาล คือ ชวยเหลือผูรอดชีวิต  

• ความสามารถจากการตัดตอพันธุกรรม คือ  
การลอยตัวกลางอากาศ พลังจิต และคลื่นแฟรแ (การปลอยพลัง)  

• ลักษณะนิสัย ราเริง เป็นผูสรางบรรยากาศในหนวยพยาบาล  
กินเกง ขี้บน คิดวาตัวเองเป็นสาวนอยนารัก  
มักจะชอบพูดจาเหมือนเด็ก  

ไดรับภารกิจคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต 
 

ผู้อ่าน โจ เต๋อ บิว แท โก้ 

ฮีโร่ ไมเป็น เป็น เป็น เป็น เป็น 
ด้าน 

ความสามารถ 
 มีจุดเปลี่ยนท า

ใหเกง 
มีจุดเปลี่ยนท า
ใหเกง 

มีจุดเปลี่ยนท า
ใหเกง 

มีจุดเปลี่ยนท า
ใหเกง 

ด้าน 
ลักษณะนิสัย 

 ง฿องแง฿ง 
เป็นสีสัน 
มีชีวิตชีวา 

คลายเครียด 
ขี้บน 
ขี้กลัว 
ชวยเหลือผูอื่น 

ออนแอ 
ชวยเหลือผูอื่น 

 

 
จากการสัมภาษณแผูอานเพศชายเกี่ยวกับฮีโรหญิงในหนังสือการแตูนเรื่อง 

Coppelion สวนใหญมีความเห็นตรงกันวาลักษณะนิสัยของตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้เนนไปที่ 
การชวยเหลือ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ท าใหตัวละครหลักหญิงเหลานี้กลายเป็นฮีโรในมุมมองของผูอาน  
เพศชาย แมวาตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้อาจจะไมไดเกงหรือมีความสามารถที่โดดเดน แตลักษณะ
ของการมีจิตใจที่จะชวยเหลือผู อ่ืนนั้นเป็นลักษณะส าคัญของการเป็นฮีโร และตัวละครหลักหญิง  
ในเรื่องนี้มีลักษณะดังกลาวทุกตัว 
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5.3.2 Coppelion ฮีโร่หญิงจากการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เมื่อผูศึกษาน าขอมูลจาก ตารางที่ 5.3 ตารางแสดงลักษณะของตัวละครหลัก

หญิงในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion จากการสัมภาษณแกับขอมูลในตารางที่ 5.4 ตารางแสดงลักษณะ
ของฮีโรหญิงจากการสัมภาษณแมาเปรียบเทียบ จะเห็นไดวาลักษณะนิสัยของฮีโรหญิงในหนังสือการแตูน
เรื่อง Coppelion หรือที่ผูอานเพศชายมุงเนนไปที่การชวยเหลือผู อ่ืนนั้น กลับไมมีการกลาวถึง 
ในลักษณะของฮีโรหญิงเลย ซึ่งลักษณะนิสัยในสวนของการชวยเหลือนั้นจัดไดวาเป็นคุณสมบัติส าคัญ
ของการเป็นฮีโร จึงอาจสะทอนให เห็นไดวาลักษณะของฮีโรหญิงส าหรับผูอานเพศชา ยนั้น  
เรื่องของการการชวยเหลือผู อ่ืนอาจไมไดถูกน ามาเป็นองคแประกอบหลักหรือคุณสมบัติหลัก  
ของการเป็นฮีโรหญิงที่ท าใหผูอานเพศชายนึกถึงเม่ือกลาวถึงฮีโรหญิงโดยเฉพาะเจาะจง  

 
ตารางที่ 5.4  
ตารางแสดงลักษณะของฮีโร่หญิงจากการสัมภาษณ์ 

 

ผู้อ่าน 
ฮีโร่หญิง 

ด้าน 

ความสามารถ 

ด้าน 

ลักษณะนิสัย 

ด้าน 

ลักษณะทางกายภาพ 

โจ เกง มีคุณธรรม 

ราเริง 
ตลก 

 

เต๋อ  เงียบ/ไมราเริงมาก 

เมื่อตองสูก็ท าเต็มที่ 
เขมแข็ง 

ตัดสินใจได 

 

บิว  หาว 

มุนมั่น/ไมยอมแพ 

 

แท เกง มีคุณธรรม สวย 

หุนดี 
โก้ ตอสูได กลาบาบิ่น 

แข็งแกรง 

เป็นผูน า 

สวย 

นารัก 
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แตเมื่อผูอานเพศชายกลาวถึง ฮีโรหญิงในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion  
เรื่องของการชวยเหลือกลายเป็นคุณสมบัติส าคัญที่ท าใหตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้กลายเป็นฮีโร  
อันเนื่องมาจากการเชื่อมโยงลักษณะนิสัยของบทบาทความเป็นผูหญิงที่ผูอานเพศชายมองวา  
เป็นลักษณะนิสัยของเพศหญิงโดยตรง คือ การมีจิตใจดี เห็นอกเห็นใจ และชวยเหลือผู อ่ืน  
ซึ่งเป็นลักษณะที่สังคมสวนใหญมองวาอยูในตัวของผูหญิงทุกคน เป็นลักษณะที่ผูหญิงทุกคนพ่ึง มี 
อยูแลว ดังนั้น เมื่อใหกลาวถึงลักษณะของฮีโรหญิงโดยเฉพาะเจาะจง การชวยเหลือผูอ่ืน จึงอาจไมได
ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นลักษณะเดนหรือสิ่งส าคัญเมื่อกลาวถึงฮีโรหญิง จึงสะทอนใหเห็นวาลักษณะ 
ที่เชื่อมกับความเป็นหญิงหรือสิ่งผูหญิงจะตองมีอยูแลวตามที่สังคมก าหนดนั้น ไมไดถูกใหคุณคาหรือ
ควรคาแกการนึกถึง เมื่อใหผูอานเพศชายนิยามหรือกลาวถึงฮีโรหญิง 

5.3.3 Coppelion ฮีโร่หญิงจากการเป็นผู้น า 

จากการสัมภาษณแผูอานเพศชายพบวา เรื่องการเป็นผูน าของตัวละครหลักหญิง
ในเรื่อง Coppelion เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ท าใหผูอานเพศชายสวนใหญรูสึกวาตัวละครหลักหญิง 
ในเรื่องนี้เป็นฮีโร โดยลักษณะของการเป็นผูน าจะถูกกลาวถึงเฉพาะตัวละครชื่อนารุเสะ อิบาระ  
เพียงเทานั้น โดยผูอานเพศชายสวนใหญรูสึกวาเป็นลักษณะเดนของตัวละครนารุเสะ อิบาระ และ  
ท าใหตัวละครตัวนี้เป็นฮีโรมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวละครหลักหญิงอีก 2 ตัว ตามตารางที่ 5.3 ตาราง
แสดงลักษณะของตัวละครหลักหญิงในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion จากการสัมภาษณแ 

“ตัวแรกประธานนักเรียน  (นารุ เสะ อิบาระ) เป็นผู้น า  อยู ในสงคราม  
เป็นแกนหลัก ... ประธานนักเรียน (นารุเสะ อิบาระ) มีความเป็นผู้น า ไมไดเกงสุด แตเป็นคนที่
ตัดสินใจได สามารถน าทีมผานเหตุการณแตาง ๆ ไปได” (เตเอ, 27) 

“ตัวละครอิบาระ (นารุเสะ อิบาระ) แข็งแรงที่สุด เป็นรุนพ่ี มีความเป็นผู้น า 
มั่นใจ มีความเป็นที่พ่ึงของตัวละครอีกสองตัวในกลุม เป็นรุนพ่ีตองเป็นผูน า ... ตัวละครอิบาระ  
(นารุเสะ อิบาระ) มีความเป็นฮีโรมาก ชัดเจน แข็งแรง มีความเป็นผู้น า” (บิว, 28) 

“อิบาระ (นารุเสะ อิบาระ) ท่านประธาน รูสึกวาอิบาระเป็นคนราเริงนะ เขมแข็ง 
มีความเป็นผู้น าสูงมาก แลวก็มีความจริงใจตอเพ่ือนทุกคนหรือแมกระทั้งตอศัตรูดวย เพราะฉะนั้น
เลยท าใหเขาไดรับการยอมรับจากทุกคนใหเขาเป็นผูน า มีความรูสึกวา  ถึงแมอิบาระจะไมเกง 
แตก็เป็นผูน าไดอยูดีดวยความสามารถตรงนี้ มีความจริงใจตอเพ่ือนทุกคนหรือแมกระทั้งตอศัตรู ” 
(นายแท, 28) 

“อิบาระ มีความเป็นผู้น า สายลุย แตก็ลุยไมสุด ลุยแบบมาตรฐาน แตมีความ
เป็นผูน าสูง” (นายโก, 28) 
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ความเป็นผูน าของตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้  ผูอานเพศชายใหเหตุผลวา 
“เพราะวาเขา (นารุเสะ อิบาระ) จะเป็นคนตัดสินใจวาจะท าอะไรและทุกคนยอมรับ ทุกคนก็รวมแรง
รวมใจ มีก าลังใจ มันแสดงใหเห็นวามีความเป็นผูน าสูง ทุกคนเชื่อใจเขามากและหวังพ่ึงเขา” (แท, 28)  

 

 
 

ภาพที่ 5.1 ภาพเหตุการณแเมื่อตัวละครนารุเสะ อิบาระ มีก าลังใจการท าภารกิจ สงผลในตัวละครอ่ืน 
มีก าลังใจในการท าภารกิจตามไปดวย จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 152-153), 
โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2015/2558, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

ความเป็นผูน าเป็นอีกหนึ่งลักษณะที่ผูอานเพศชายไมไดระบุในลักษณะของฮีโร
หญิง (ตามตารางที่ 5.4 ตารางแสดงลักษณะของฮีโรหญิงจากการสัมภาษณแ) อาจเพราะผูอานเพศชาย
ไมไดคาดหวังหรือมองวาบทบาทของการเป็นผูน านั้นเป็นเรื่องของผูหญิง จึงท าใหคุณลักษณะของการ
เป็นผูน าไมไดถูกกลาวถึง แตดวยสถานภาพของตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้ยังเป็นนักเรียนและ 
ตัวละครนารุเสะ อิบาระ มีต าแหนงในโรงเรียน คือ ประธานนักเรียน สงผลตัวละครนารุเสะ อิบาระ 
ไดรับการยอมรับจากผูอานเพศชายในฐานะผูน า โดยอาจเป็นการยอมรับการเป็นผูน าในฐานะ 
ที่เธอเป็นประธานนักเรียนมากกวาการเป็นผูน าในฐานะของฮีโรหญิง ดังจะเห็นไดจากการที่ผูอาน  

Ref. code: 25615724035109YXD



122 

เพศชายสวนใหญกลาวถึงตัวละครนารุเสะ อิบาระ ผูอานเพศชายจะใชค าวา ประธานนักเรียน  
ทานประธาน แทนการเรียกชื่อหรือเรียกชื่อและตามดวยต าแหนงประธานนักเรียน จึงท าใหการเป็น
ผูน าของตัวละครนารุเสะ อิบาระ ถูกผูอานเพศชายจ าจดการเป็นผูน าในฐานะของการเป็นประธาน
นักเรียน และจากตารางที่ 5.4 ตารางแสดงลักษณะของฮีโรหญิงจากการสัมภาษณแ ลักษณะของ  
การเป็นผูน านั้น มีผูอานเพศชายเพียงหนึ่งทานที่กลาวถึง ฮีโรหญิงวาตองมีลักษณะของการเป็นผูน า  

สวนผูอานเพศชายอีกสี่ทานไมมีการกลาวถึงลักษณะของผูน า จึงอาจเป็นไปไดมากขึ้นวาการเป็นผูน า
ของตัวละครนารุ เสะ อิบาระ มาจากการที่ เธอเป็นประธานนักเรียนมากกวาการเป็นผูน า 
อันเนื่องมาจากลักษณะของการเป็นฮีโร 

5.3.4 “ฮีโร่” พื้นที่แห่งความเป็นชาย ผู้หญิงห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต 
เมื่อการเป็นฮีโรหญิงในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion ถูกผูอานเพศชาย 

กลาวซ้ า ๆ ถึงการเป็นฮีโรของตัวละครหลักหญิงนี้ไดเพราะลักษณะของจิตใจที่เนนการช วยเหลือ 
เป็นหลัก แมวาตัวละครหลักหญิงบางตัวละครผูอานเพศชายไมไดรูสึกวาเขามีความสามารถ  
ที่เกงพอที่จะชวยเหลือหรือปกปูองผูอ่ืน แตเมื่อตัวละครหลักหญิงเหลานั้นมีจิตใจที่จะชวยเหลือผูอ่ืน
เทานั้นก็เพียงพอตอการไดชื่อวาเป็นฮีโรหญิงแลว  จึงสะทอนใหเห็นวาบทบาททางเพศของตัวละคร 
มีผลตอการสรางฮีโรหญิงเป็นอยางมาก กลาวคือ แมตัวละครหญิงตองการขามเสนแบงของบทบาท
ทางเพศในลักษณะของผูไดรับบทบาทของการเป็นฮีโร แตฮีโรหญิงยังคงตองมีลักษณะที่คงไวซึ่ง  
ความเป็นหญิงที่สังคมคาดหวังอยางสมบูรณแ อีกทั้งยังคงเป็นเรื่องยากในมุมมองของผูอานเพศชาย 
หากไมมีค าอธิบายหรือเหตุผลที่ท าใหผูอานเพศชายรูสึกยอมรับที่มาของการใหผูหญิงไดขึ้นมาสู
บทบาทของการเป็นฮีโร 

“มุมมองทางดานเพศ ผูชายมีความเป็นผูน า ความแข็งแกรง สัญลักษณแของความ
แข็งแกรง คือเขามองฮีโรไปทางนั้น ตองแข็งแกรงแข็งแรง ตอสู นาจะเป็นเรื่องของผูชายมากกวา
ผูหญิง” (บิว, 28) 

“เพราะวาพ้ืนฐานคนอานจะรูสึกวา ฮีโรตองเป็นผูชาย กลาหาญ ตอสู แตพอจะ
เขียนเป็นฮีโรหญิงจะตองมีค าอธิบายเยอะ เพ่ือใหคนอ่ืนเชื่อวาผูหญิงที่เป็นฮีโรในเรื่องนี้มันเกงจริง ๆ 
ตองอธิบายเยอะวาดวยเหตุผลอะไรท าใหตัวละครหลักถึงตองเป็นผูหญิง อาจจะดวยเรื่องของ  
สภาพรางกาย ดวยเรื่องของอะไรบางอยาง พอจินตนาการถึงฮีโรผูชายมันก็ยอมรับไดไปสวนหนึ่งแลว 
เพราะวามันมีภาพวาผูชายจะตองเสียสละใชไหม ยกตัวอยาง ทหาร พอพูดถึงทหารก็มีแตผูชายเต็ม  
ไปหมด ตองไปรบไปสู ทหารหญิงก็ท าแตเรื่องของเบื้องหลัง คอย Support บางทีพอจะตองเป็น 
เรื่องที่เอาผูหญิงเขามาเป็นกองหนาก็ตองคิดเยอะ ท าไมผูชายไมมีแลวหรอ อะไรประมาณนี้ ...  
ยังไงก็ยังมีความรูสึกวาภาพของฮีโรยังคงตองเป็นผูชายอยูดีแหละ อาจจะดวยความรูสึกเรื่องศักยภาพ
ทางรางกาย ความอดทนหรืออะไรตาง ๆ มันอาจจะแบบ พอขึ้นชื่อวาฮีโรจะตองไปชวยเหลือคน  
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มันไมมีสบาย มันจะตองเจอสถานการณแที่มันล าบาก เพราะฉะนั้นพอเป็นผูชายมันน าจะเหมาะกวา  
มีขอจ ากัดในการปฏิบัติอะไรหลาย ๆ อยางนอยกวา ... มันดูขัดแยงไหม ? หมายถึงวา Story  
มันตองมีเหตุมีผล เพราะฉะนั้นในอนาคต (ฮีโร) ผูหญิงอาจจะเยอะกวาก็ไดนะ แตมันตองอธิบายเยอะ
ใหเชื่อวาท าไม ฮีโรผูหญิงตองเยอะเพราะอะไร เพราะโลกในอนาคตบรรยากาศมันเปลี่ยน  
เราสงแตผูหญิงเขาไปไดอยางเดียวอะไรแบบนี้ก็โอเค ถาอยู ๆ เกณฑแมาอยากไดแตผูหญิงอยางเดียว 
ท าไมหละ ถาอธิบายไมเคลียรแเรารูสึกวาประเด็นนี้ไมผาน ... ถาเป็นผูชายก็ไมตองอธิบายเยอะ  เพราะ
เรารูสึกอยูแลววา การปฏิบัติภารกิจอะไรที่มันดูแลวจะตองยากล าบากมันควรจะเป็นผูชายไง  
จะเรียกผูชายมา 10 คนก็ได ไมมีผูหญิงเลยก็ไมเป็นไร อาจจะมีผูหญิงเขาไปดวยก็ได ถาเป็น 
หนวยพยาบาล ก็ไมไดรูสึกตะขิดตะขวงใจ เพราะวาเหมือนเป็นหนวย Backup มีความรูสึกวาผูหญิง
ในภารกิจตาง ๆ นาจะท าไดดีถาเป็นหนวยสนับสนุน แตถาตองลุย ตองบุกเขาไปเสี่ยงอันตราย  
มันมีความรูสึกวาใหผูชายท าดีกวาไหม” (แท, 28) 

“ถาเป็นผูชายมันงายกวาผูหญิง เพราะเชื่อวาผูชายแข็งแกรงในดานจิตใจ
มากกวาผูหญิง แลวการแตูนแอคชั่นสรางมาเพ่ือตอบโจทยแตัวละครผูชายเป็นหลัก มีแรงบันดาลใจ 
ในการตอสู แนวคิด แบบอยาง” (โก, 28) 

ค าตอบของผูอานเพศชายสะทอนใหเห็นถึงการสงวนพ้ืนที่ความเป็นชาย 
ทางความคิดในกระบวนการเป็นฮีโรผานบทบาททางเพศระหวางหญิงชายอยางชัดเจน การเป็นฮี โร
ของตัวละครชายไมจ าเป็นตองอธิบายหรือเหตุผลที่มาในการที่ผูชายจะเขาสูบทบาทการเป็นฮีโร  
ดวยค าวาเพศชาย (ในทางชีวภาพ) อาจเพราะผูอานเพศชายมีภาพที่ยึดติดกับความเป็นชาย  
วาผูชายเขมแข็งซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาททางเพศที่สังคมคาดหวัง ในขณะที่เมื่อผูหญิงเขาสู บทบาท 
ของการเป็นฮีโร ผูหญิงตองผานขอจ ากัดที่ผูอานเพศชายสวนใหญมองวาผูหญิงออนแอ เมื่อผูหญิง  
เขาสูบทบาทของฮีโรจึงตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภาพลักษณแและบทบาทของผูหญิงดวยการสวมทับ
บทบาทความเป็นชายจากอาชีพ ซึ่งในเรื่อง Coppelion เลือกอาชีพทหารซึ่งเป็นการเชื่อมโยง 
กับความเป็นชายสูงสุดไดอยางชัดเจน  อาชีพทหารจึงเสมือนเป็นองคแประกอบหนึ่งที่ท าใหผูอาน 
เพศชายรูสึกยอมรับการเขามาของผูหญิงไดงายขึ้น อยางไรก็ตามเมื่อผูหญิงเขาสูบทบาทของฮีโร  
โดยสวมบทบาทความเป็นชายจากการเป็นทหาร ผูหญิงยังคงถูกถูกกี ดกันไมให เขาสู พ้ืนที่ 
ความเป็นชายอยางสมบูรณแ พ้ืนที่ความเป็นชายถูกแบงยอยและทับซอน ผูหญิงสามารถเขาสู  
ความเป็นชายไดอยางมีขอจ ากัดในขอบเขตท่ีผูชายอนุญาตและรูสึกวายอมรับได  

“ตองแข็งแกรงแข็งแรง ตอสู นาจะเป็นเรื่องของผูชายมากกวาผูหญิง” (บิว, 28) 
“มันตองอธิบายเยอะใหเชื่อวาท าไม .. . พอจะเขียนเป็นฮีโรหญิงจะตอง 

มีค าอธิบายเยอะ เพ่ือใหคนอ่ืนเชื่อวาผูหญิงที่เป็นฮีโรในเรื่องนี้มันเกงจริง ๆ ตองอธิบายเยอะวา  
ดวยเหตุผลอะไรท าใหตัวละครหลักถึงตองเป็นผูหญิง ... พอจินตนาการถึงฮีโรผูชายมันก็ยอมรับได 

Ref. code: 25615724035109YXD



124 

ไปสวนหนึ่งแลว ... บางทีพอจะตองเป็นเรื่องท่ีเอาผูหญิงเขามาเป็นกองหนาก็ตองคิดเยอะ ท าไมผูชาย
ไมมีแลวหรอ อะไรประมาณนี้ ... ถาอยู ๆ เกณฑแมาอยากไดแตผูหญิงอยางเดียว ท าไมหละ ถาอธิบาย
ไมเคลียรแเรารูสึกวาประเด็นนี้ไมผาน” (แท, 28) 

“ถาเป็นผูชายมันงายกวาผูหญิง เพราะเชื่อวาผูชายแข็งแกรงในดานจิตใจ
มากกวาผูหญิง” (โก, 28) 

แมวาผูหญิงสามารถเขาสูพ้ืนที่ความเป็นชายโดยที่ผูอานเพศชายอนุญาตและ/
หรือรูสึกวายอมรับได แตผูหญิงกลับไมสามารถสวมบทบาทความเป็นชายหรือแสดงออกถึงความ  
เป็นชายในพ้ืนที่ความเป็นชายไดอยางสมบูรณแ แตตองดึงบทบาทของผูหญิงของมาใชเมื่ออยูในพ้ืนที่
ความเป็นชาย อาจเพราะเมื่อผูหญิงเขาสูพื้นที่ของผูชายแลว หากผูหญิงสามารถแสดงออกหรือกระท า
สิ่งตาง ๆ ไดเหมือนหรือเทียบเทากับผูชายทั้งหมด ภาพบทบาทระหวางชายหญิงที่เคยชัดเจน 
อาจถูกท าใหเลือนหายไป จนสงผลใหผูอานเพศชายรูสึกวาสูญเสียตัวตนและพ้ืนที่ที่ซึ่งเคยสงวนไว
เฉพาะส าหรับผูชาย 

หนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion เป็นไปตามขอก าหนดของผูอานเพศชาย 
ไดอยางดี เมื่อผูหญิงเขาสูพ้ืนที่ความเป็นชายไดหยิบยกเอาลักษณะนิสัยของบทบาทความเป็นผูหญิง 
ที่ผูอานเพศชายมองวาเป็นลักษณะนิสัยของเพศหญิงโดยตรง คือ การมีจิตใจดี เห็นอกเห็นใจ และ
ชวยเหลือผูอ่ืน มาเป็นสวนส าคัญในการสื่อสารความเป็นฮีโรหญิงใหกับผูอานเพศชาย โดยใชบทบาท
หนาที่ของพยาบาลและทหารเขาสูกระบวนการสรางฮีโรหญิงไดอยางแนบเนียน โดยที่ผูอานเพศชาย
ไมรูสึกติดขัดในการอานหนังสือการแตูนที่มีตัวละครฮีโรเป็นผูหญิงทั้งหมด รวมทั้งรูสึกวาเหมาะสมและ
ไมรูสึกวาการเป็นฮีโรของตัวละครหญิงในเรื่องนี้ เป็นการยึดครองพ้ืนที่อ านาจความเป็นชาย  
อาจเพราะการเขาสูความคิดของผูอานเพศชายของตัวละครหญิงยังอยูในกรอบที่ผูอานเพศชายรูสึกวา
ไมลวงล้ าเขามาในพื้นที่ของความเป็นชายมากจนเกินไป กลาวคือ การเขามาสูพ้ืนที่ความเป็นชายหรือ
การเป็นฮีโรของตัวละครหลักหญิงในเรื่อง Coppelion นี้ตองเขาสูพ้ืนที่สงคราม การที่จะใหผูหญิง 
เขาสูพ้ืนที่สงคราม ตองมีการจับอาวุธ ตอสูนั้น อาจเป็นเรื่องที่สวนทางกับความคิดของผูอานเพศชาย
ที่มีตอผูหญิง ดังนั้น เมื่อใหตัวละครหลักหญิงอยูในพ้ืนที่สงครามโดยที่ไมท าใหผูอานเพศชายรูสึก  
สวนทางตอความคิด การใหสวมบทบาทของการเป็นทหารจึงท าใหผูอ านเพศชายรูสึกยอมรับได 
มากขึ้น อยางไรก็ตาม การใหผูหญิงสวมบทบาททหารซึ่งเป็นอาชีพที่แสดงถึงความเป็นชายอยางมาก
นั้น หากผูหญิงสามารถท าไดอยางสมบูรณแอาจสงผลใหผูอานเพศชายรูสึกสูญเสียพ้ืนที่ความเป็นชาย
ไป บทบาทที่เคยถูกมองวาเป็นบทบาทเฉพาะของผูชายอาจถูกท าใหจางไป จึงมีบทบาทของการเป็น
พยาบาลเขามาเชื่อมโยงกับตัวละครที่ตองเขามาเพ่ือชวยเหลือผู อ่ืน ตัวละครหลักหญิงในเรื่อง 
Coppelion จึงสวมบทบาทของหนาที่ของพยาบาลที่ยังยึดโยงความเป็นหญิงเอาไวและความเป็นชาย
จากบทบาทหนาที่ทหารที่ตัวละครน ามาสวมทับ สงผลใหการเขาสูพ้ืนที่ความเป็นชายของตัวละคร
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หญิงนั้น ไมใชการน าความเป็นชายมาสวมทับทั้งหมด แตยังคงแบกรับความเป็นหญิงเขาสูพ้ืนที่ 
ความเป็นชายเชนกัน  

“คิดวาเพราะเป็นการปฏิบัติการที่เขาไปคนหาและเขาไปชวยเหลือ บางที 
ถาสมมติวาคนที่ติดอยูขางในนาน ๆ แลวเขามีความกังวล มีความตกใจ ถาเป็นกลุมผูหญิงเขามาชวย
อาจจะใหความรูสึกผอนคลายมากขึ้น เชื่อมั่นวาคนพวกนี้มาชวยจริง ๆ ยกตัวอยาง เหมือนพยาบาล  
ที่เขามาชวยเหลือคนไข ถาเป็นกลุมผูหญิงมันอาจจะใหความรูสึกถึงความออนโยนเพราะวาผูหญิง  
ก็เป็นเพศแม ก็มีความออนโยนมากกวา มีความรูสึกที่จะเมตตามากกวา มันก็เลยท าใหพอทีมงานนี้
เป็นผูหญิงพอเขาไปเจอผูชายหรือผูหญิงมันก็เขาหากันไดงาย ถาเป็นผูชายเขาไปชวยอาจจะรูสึกวา  
มาชวยจริง ๆ หรือเปลา คิดรายหรือเปลา” (แท, 28) 

การแตูนเรื่อง Coppelion นี้  ใชหนาที่ของบทบาทพยาบาลและทหาร 
เพ่ือปฏิบัติการเขาไปคนหาและเขาไปชวยเหลือ จึงเป็นเหมือนค าอธิบายเพ่ือใหผูอานเพศชายยอมรับ
และอนุญาตใหผูหญิงเขาสูบทบาทของการเป็นฮีโรไดอยางไมรูสึกตอตาน 

5.3.5 เมื่อ Coppelion เป็นผู้ชาย 
เมื่อผูศึกษาปรับเปลี่ยนใหตัวละครหลักหญิงในเรื่อง Coppelion เป็นเพศชาย 

แตยังคงลักษณะนิสัยและความสามารถแบบตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้ คือ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ ชวยเหลือ
ผูอ่ืน และไมไดเกงมาก ตามลักษณะที่ผูอานเพศชายกลาวถึงตัวละครหลักหญิงและมองวาพวกเธอ
เป็นฮีโร ผูอานเพศชายกลับรูสึกวาตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้หากเป็นผูชายตองมีการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งความสามารถและลักษณะนิสัยของตัวละคร รวมไปถึงอุปสรรคหรือภารกิจที่ตัวละครไดรับ 

“ถาผูชายเป็นฮีโรใสพลังเต็มที่ ใหโดดเดนมากกวานี้ แตพอเป็นตัวละครผูหญิง 
เรื่องนี้เลยไปเนนที่จิตใจและความรูสึกมากกวา” (โจ, 34) 

“ถาตัวละครคอพเพเลียนเป็นผูชาย ก็คิดวาเอาใจผูชาย แตถาถามวาอานแลว  
จะรูสึกแตกตางไหม แตกตางนะ คือ เนื้อเรื่องก็สนุก แตถาตัวละครเป็นผูชายเราก็จะไมไดเสพ 
ตัวละคร” (เตเอ, 27) 

“ถาเป็นตัวละครผูชายคงจะไมมีความละเอียดออนหรือใสใจมากขนาดนี้  
ถาเป็นตัวละครมาลักษณะแบบนี้ ความนาสนใจนาจะนอยลง เป็นผูหญิงนาจะดีกวา” (บิว, 28) 

“อาจจะมีบางชวงบางตอนที่ใครบางคนหายไปและตองไปตามหา ถาเป็นฮีโรชาย
อาจเลือกไมตามหาก็ได เพราะคิดวาถาตามหาแลวจะมีผลกระทบตอคนอ่ืน เชน ถาไปชวย 
แลวกลับมาไมทันอาจจะกระทบคนอ่ืน อาจจะเลือกไมชวยเลย เพราะหายไปเองก็ทิ้งไป ในเรื่องนี้  
มันดูตองชวยและเอาคนอ่ืนเขามาเสี่ยงมาก สวนอ่ืนก็รูสึกวาไมมีอะไรแตกตาง ... เปลี่ยน มันนาจะ 
มีความ Drama นอยลง หมายถึง ฉากที่จะตองเขาไปชวย แลวฉากที่จะตองมีความสูญเสียอะไรแบบนี้
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มันนาจะไมยืดเยื้อ เพราะพอเป็นผูหญิงมันจะตองหวงคนโนนคนนี้ดวย เพราะถาเป็นผูชาย  
บางทีหาไมเจอก็ไปแลว ไมรอแลว” (แท, 28) 

“ภารกิจตองโหดกวานี้  คือ ถาเป็นผูชาย คาแรคเตอรแของความเป็นผูน า  
(แบบตัวละครอิบาระ) ก็ยังคงใชไดอยู แตคาแรคเตอรแของคนที่รักสัตวแ (แบบตัวละครทาเอโกะ) หรือ
เอาแตรองไหวิ่งกอดพ่ี (แบบตัวละครอาโออิ) ถาเปลี่ยนมาเป็นตัวละครผูชายมันก็คงดูแปลก  
ถาใหเลือกตัวละครชาย 3 คน อยากใหมีคาแรคเตอรแ คือ 1. ผูน า 2. อัจฉริยะนักวางแผน  
3. ขาโหดมุทะลุบู฿แหลก” (โก, 28) 

จากค าตอบผูอานเพศชาย สิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อตัวละครฮีโรในเรื่อง Coppelion 
เป็นผูชาย สามารถแบงออกไดเป็น 3 สวน สวนแรก คือ ดานความสามารถ เมื่อผูสวมบทบาทฮีโร 
เป็นผูชายสิ่งที่ผูอานเพศชายสวนใหญใหความเห็นวาตองเปลี่ยน คือ เรื่องของความสามารถที่ตอง  
โดดเดนมากขึ้น สวนที่สอง คือ ดานลักษณะนิสัย การเนนที่จิตใจนั้น เมื่อตัวละครเป็นผูหญิงสงผลให
ผูอานเพศชายรูสึกคลอยตามและยอมรับได อันเนื่องมาจากผูอานเพศชายมองวาการมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ 
ชวยเหลือผูอ่ืนเป็นลักษณะของผูหญิง แตเมื่อเป็นตัวละครผูชาย การที่พยายามตามหาหรือชวยเหลือ
ผูอ่ืนมากเกินไป กลับกลายเป็นเหตุการณแที่อาจสรางความเสี่ยงตอบุคคลอ่ืน เนื่องจากขาดความ 
เด็ดเดี่ยวหรือเด็ดขาด และกลายเป็นความออนแอดานจิตใจ ซึ่งผูอานเพศชายมองวาไมเหมาะสม
เมื่อฮีโร เป็นผูชาย และสวนที่สาม ดานความรูสึกของผูอานเพศชาย “ถาตัวละครเป็นผูชาย  
เราก็จะไมได “เสพตัวละคร” จากค าตอบของผูอานเพศชายแสดงใหเห็นวาตัวละครฮีโรที่เป็นผูหญิง 
มีสวนในการสรางการบริโภคทางดานความรูสึกบางอยางที่มากกวา ความสนุกสนาน ตื่นเตน  
ไปกับเรื่องราวของฮีโร  

5.3.6 ฮีโร่หญิง ตัวละครหลักแห่งโลกแฟนตาซีของผู้อ่านเพศชาย 
“มีผลมากในการเลือกอานการแตูน โดยเฉพาะตัวละครผูหญิง แบบนารัก เท  

มีทักษะ แบบนี้มันดูนาสนใจ มันมีผลมากในการเลือก คือ ไมแอคชั่นก็อาน ถา Character ได ...  
เทดี คือ เราเป็นคนชอบฮีโรผูหญิงมากกวาผูชายนะ ก็เราเป็นผูชายและก็ชอบอานตัวละคร  
ที่เป็นผูหญิงมากกวา พออานแลวเห็นผูหญิงเกง เรารูสึกวามันเทดี ชอบ ... ดวยเพศสภาพเรา  
เราเป็นผูชายก็ชอบดูตัวละครผูหญิง ชอบตัวละครที่ฮีโรเป็นผูหญิงมากกวา ... ถาตัวละครคอพเพเลียน
เป็นผูชาย ก็คิดวาเอาใจผูชาย เพราะการแตูนแอคชั่นขายผูชาย  แตเรื่องนี้ตัวละครคอพเพเลียน 
เป็นผูหญิง ก็ขายผูอานที่เป็นผูชาย แลวก็จะไดขายผูหญิงไดดวย ... มันก็จะมีคนกลุมหนึ่งที่ชอบ 
ตัวละครที่ฮีโรเป็นผูหญิง อยางเราเอง Figure (Model การแตูน) ที่สะสมอยู ก็เป็นผูหญิงทั้งหมด ...  
ก็นารัก เกง คือ ตัวละครผูหญิง ดวยรูปลักษณแ Character ก็มีสวนในการเลือกอาน แลวยิ่งตัวละคร
ผูหญิงที่เกง ๆ ดูแลวก็รูสึกวามันเทนะ ผูหญิงที่เกงมันดูเทดี ... ใช ๆ ก็ดูนารักดวย สวนตัวก็ชอบ 
ตัวละครที่ดูนารัก อืม บอกไมถูกเหมือนกัน จริง ๆ ก็ดูรวม ๆ ไมไดเจาะจงวาตองผมสั้นหรือผมยาว 
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แตก็ดูรวม ๆ มากกวา ดูภาพรวมแลวดูโอเค นารัก ... อยางที่บอกวาถาตัวละครคอพเพเลียน 
เป็นผูชาย ก็คิดวาเอาใจผูชาย แตถาถามวาอานแลวจะรูสึกแตกตางไหม แตกตางนะ คือ เนื้อเรื่อง  
ก็สนุก แตถาตัวละครเป็นผูชายเราก็จะไมไดเสพตัวละคร ... ก็ถาเป็นตัวละครผูหญิง เราอานเราก็รูสึก
ชอบ เพราะเราเป็นผูชายก็ตองดูตัวละครผูหญิง แลวมันก็องคแประกอบอ่ืน ๆ ... เรื่องนี้มีฉาก Service 

นอยมากนะ นอยมากกกก ใชไหม ... แตมันก็เป็นเด็กนักเรียนใน War zone มันก็มีอะไร ...  
มันขายไดนะ มันเป็นจุดขายสวนหนึ่งเลย ... ก็เป็นเด็กนักเรียน แตเขาไปอยูในสงคราม มันก็ดูนาสนใจ
นะ” (เตเอ, 27) 

“รูจัก “ซึนเดเระ” ไหม ? … เหมือนแบบแสดงอารมณแไมตรงแบบที่คิด  
มันจะเป็น Type หนึ่ง พูดไมตรงกับใจ คือ พูดวาไมชอบแตจริง ๆ คือ ชอบ ท าตัวไมตรงกับที่พูด  
ซึ่งญี่ปุุนจะมองเรื่องแบบนี้เป็นความนารักอยางหนึ่ง ไมชอบนะ แตพูดแบบเขิน ๆ ... ใช เป็น Type 
หนึ่ง เกือบทุกเรื่องจะตองมีตัวละครคลาย ๆ ที่เขาเรียกวา ซึนเดเระ” (บิว, 28) 

“มีฮีโรผูหญิงขึ้นมาใหเป็นสีสันบางก็ดี ... สวย แลวก็มีคุณธรรม  สวย หุนดี  
มีคุณธรรม ... ใช ตองหุนดีดวย เป็นฮีโรหญิงก็ตองสวย ๆ ไมงั้นไมมีใครอยากติดตาม มีผลมากเลย ... 
มีหุนดี ดูแลวสดชื่นดี ... เอาแบบวาใสชุดทหาร เท ๆ ถือปืน มีความสามารถในการวางแผนการใช
อาวุธ แตยังตองสวย หุนดีเหมือนเดิม ... ถาไมสวยไมอานไหม มันคงท าใหความนาสนใจนอยลงไหม 
คือ อาจจะเป็นคนอคติหรือ Bias ในเรื่องแบบนี้ก็ไดมั้ง ดู Coppelion สิ่ เขียนออกมานารักทุกคนเลย
นะ” (แท, 28) 

“ไมตางจากฮีโรชาย คือ ตองแข็งแกรง กลาบาบิ่น แตอยากใหเพ่ิมวาตองสวย 
นารักดวย ... ไมตางจากที่ตอบไปกอนหนานี้ แข็งแกรง บู฿ได เป็นผูน าได และสวย ... ถารูปลักษณแ 
ก็เป็นสาวญี่ปุุนหรือสาวจีนก็ได เพราะเราชอบสไตลแนี้ ผมสั้นปะบา ใสชุดยูนิฟอรแมนักเรียนหญิง 
กระโปรงสั้น หรือไมก็ชุดกี่เพา อันนี้ความชอบสวนตัว ลักษณะนิสัยก็ชอบแบบบาพลังสุด ๆ บู฿หนัก ๆ 
เลย” (โก, 28) 

จากสัมภาษณแผูอานเพศชายที่มีตอตัวละครฮีโรหญิง ค าตอบของผูอานเพศชาย
จะกลาวถึงฮีโรหญิงในเรื่องรูปลักษณแของตัวละครฮีโรหญิงตามแบบที่ ผูอานเพศชายชอบ มากกวา
ลักษณะที่สนับสนุนการเป็นฮีโร ไมวาจะเป็น สวย นารัก หุนดี รวมไปถึงแมกระทั่งลักษณะนิสัย  
ของตัวละคร การอานการแตูนแอคชั่นที่มีฮีโรเป็นผูหญิงในมุมมองของผูอานเพศชายจึงไมใชเพียง  
การบริโภคหรืออานเรื่องราวของตัวละคร เ พ่ือความสนุกสนาน ตื่นเตน แตมีสิ่ งที่ลึกลงไป 
กวาการบริโภคเรื่องราวของฮีโรหญิง คือ การบริโภคตัวละครฮีโรหญิง หรือที่ผูอานเพศชาย เรียกวา 
“การเสพตัวละคร”  

การเสพตัวละคร ส าหรับผูอานเพศชายแลวการที่ ไดอานการแตูนแอคชั่น 
ที่มีตัวละครฮีโรเป็นผูหญิงเป็นเหมือนการเติมเต็มความรูสึกในเรื่องเพศหรือแฟนตาซีเรื่องเพศ 
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ใหแกตัวผูอานเพศชาย ผานค าอธิบายลักษณะตาง ๆ ของฮีโรหญิง ไมวาจะเป็นค าวา สวย นารัก หุนดี 
ฯลฯ ทุกอยางลวนสื่อใหเห็นถึงความสนใจในเรื่องรูปลักษณแของตัวละครหญิงที่ท าใหผูอานเพศชาย
รูสึกพ่ึงพอใจเมื่อตัวละครที่ผูอานเพศชายไดบริโภคมีลักษณะหรือเรือนรางในแบบที่ผูอานเพศชาย
ตองการ ประกอบกับภาพอิริยาบถตาง ๆ ของตัวละครหญิงที่การแตูนน าเสนอหรือที่ผูอานเพศชาย 
เรียกวา “ฉาก Service” หรือ “Fan service”  

ฉาก Service หรือ Fan service ในความหมายของผูอานเพศชาย คือ “เป็นฉาก
วับ ๆ แวม ๆ หรือไมก็โชวแเลย หรืออีกอยางก็คือ โมเมนกุ฿กกิ๊กของคูพระนาง หรือพระพระ หรือ  
นางนาง ... ฉาก Service อยูคูกันแนนอนตัวตัวละครผูหญิงอยางท่ีเห็น ๆ กัน” (โก, 28) ฉาก Service 
หรือ Fan service ในความหมายของผูอานเพศชาย แบงไดออกเป็น 2 แบบ แบบที่หนึ่ง การน าเสนอ
เรื่องเพศ โดยอาจน าเสนอเป็นฉากโปฺเปลือยหรือฉากที่แสดงใหเห็นเรือนรางของผูหญิงซึ่งอาจมีทั้ง
มากและนอยแลวแตการน าเสนอของการแตูนเรื่องนั้น ๆ และแบบที่สอง การน าเสนอเรื่องความรักหรือ 
Romantic love ซึ่งการน าเสนอเรื่องความรักในความเห็นของผูอานเพศชาย อาจเป็นความรัก
ระหวางผูหญิงกับผูชาย ผูชายกับผูชาย และผูหญิงกับผูหญิง จึงแสดงใหเห็นวาค าตอบของผูอาน  
เพศชายไมไดยึดติดกับเรื่องของรักตางเพศ วาจะตองความรักระหวางผูหญิงกับผูชายเพียงเทานั้น  
แตสิ่งที่นาสนใจลึกลงไปจากค าตอบของผูอานเพศชาย คือ “ฉาก Service อยูคูกันแนนอนตัวตัวละคร
ผูหญิง” (โก, 28) ค าตอบของผูอานเพศชายแสดงใหเห็นวาไมวาจะเป็นการน าเสนอในรูปแบบใด  
ในมุมมองของผูอ านเพศชาย ผูหญิ งลวนเป็นองคแประกอบส าคัญหรือเป็นตัวละครหลัก 
ของการ Service ผูบริโภคหรือผูอานเพศชาย  

การที่ผูอานเพศชายใหความเห็นวาการ Service เป็นเรื่องที่อยูคูกับผูหญิง  
แสดงใหเห็นถึงการลดถอนสถานะของผูหญิงใหกลายเป็นเพียงวัตถุ การบริการถูกจ ากัดใหเป็นเรื่อง
ของผูหญิงแมกระทั้งในสื่อการแตูน ผูหญิงถูกก าหนดใหกลายเป็นตัวละครหลักในการน าเสนอ 
เรื่องของเพศ เชน ฉากอาบน้ า ฉากเปลี่ยนเสื้อผา หากเป็นฉากในการตอสู อาจจะเป็นฉากที่ยกขาเตะ
ที่ท าใหเห็นชุดชั้นในผูหญิง หรือฉากหลังการตอสูที่เสื้อผาฉีกขาดท าใหเห็นเรือนรางของผูหญิง  
แตการน าเสนอในฉากตาง ๆ เหลานี้จะลื่นไหลไปกับเรื่องราวที่ด าเนินอยู  ดังนั้นจึงอาจเป็นไปไดวา 
การที่ใหผูอานเพศชายกลาวถึงลักษณะของตัวละครฮีโรหญิง ผูอานเพศชายจึงเนนไปที่เรื่องของ
ลักษณะนิสัยและลักษณะทางกายภาพมากกวาดานความสามารถ เพราะในการบริโภคการแตูนแอคชั่น
ที่มีผูหญิงเป็นฮีโรนั้น มากกวาเรื่องราวหรือเนื้อหาในการแตูน คือ การที่ผูอานเพศชายไดเสพตัวละคร  
ฮีโรหญิงที่สวย นารัก และหุนดี ที่มาพรอมกับฉาก Service ไมใชแคเรื่องความสามารถหรือความเกง
ของตัวละครฮีโรหญิง 
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ภาพที่ 5.2 ภาพโปฺเปลือยของตัวละครหญิง จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ (น. 20), 
โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2015/2558, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 ภาพโปฺเปลือยของตัวละครหญิง (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์  
(น. 25), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2015/2558, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 

Ref. code: 25615724035109YXD



130 

 
 

ภาพที่ 5.4 ภาพโปฺเปลือยของตัวละครหญิง (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์  
(น. 26), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2015/2558, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่ 5.5 ภาพโปฺเปลือยของตัวละครหญิง (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์  
(น. 36), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2015/2558, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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ภาพที่ 5.6 ภาพโปฺเปลือยของตัวละครหญิง (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์  
(น. 39), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2015/2558, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
 

 
 

ภาพที่ 5.7 ภาพโปฺเปลือยของตัวละครหญิง (ตอ) จาก COPPELION สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์  
(น. 40-41), โดย โทโมโนริ อิโนะอุเอะ, 2015/2558, กรุงเทพฯ: ห.ส.น.วิบูลยแกิจการพิมพแ. 
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ในขณะที่ตัวละครฮีโรชาย เรียกไดวาเป็นตัวละครที่ผูอานเพศชายบริโภคหรือ
อานเพ่ือเป็น “ต้นแบบ”การที่ไดอานการแตูนฮีโรที่เป็นผูชายนั้น นอกจากการอานเพ่ือความสนุกแลว
ส าหรับผูอานเพศชายรูสึกวาตัวละครเหลานั้นเป็นเสมือนตนแบบของตัวผูอานเอง โดยเฉพาะตัวละคร
ที่เริ่มตนจากการที่ตนเองไมไดมีความสามารถหรือเกงพอที่จะเป็นฮีโร แตทายที่สุดแลวตัวละครนั้น
สามารถที่จะพัฒนาตนเองจนน าไปสูสถานะของการเป็นฮีโรได “คิดงาย ๆ วาเวลาเราอาน  
เราก็จินตนาการวาเราเป็นตัวละครตัวนั้นสวนใหญการแตูนฮีโรตัวละครมันจะไมได เกงมาก  
แตมันจะคอย ๆ เกงขึ้นเรื่อย ๆ มันเลยท าใหเรารูสึกเขาถึงมากกวา” (เตเอ, 27) จะเห็นไดวาการอาน
การแตูนฮีโรชายของผูอานเพศชายนั้น เป็นการอานโดยการจิตนาการจากการน าตัวตนของผูอานเอง
เขาสูเรื่องราวในการแตูนเรื่องนั้น ๆ เมื่อตัวละครเหลานั้นที่ผูอานเพศชายน าตัวเองเขาไปแทนที่สามารถ
ท าภารกิจ ฝุาฟันอุปสรรคตาง ๆและกลายเป็นฮีโร ท าใหผูอานเพศชายรูสึกราวกับวาตนเองสามารถ
เป็นฮีโรไดเชนเดียวกับตัวละคร ดังนั้น การอานการแตูนฮีโรผูชายจึงเสมือนเป็นการอานเพ่ือสราง
ตนแบบใหกับตัวผูอานเพศชายเอง 

“คิดวานาจะเป็นเพราะกลุมผูอาน โดยสวนมากแลวการแตูนแนวฮีโรหรือ 
พวกการแตูนแอคชั่น มีผูชายอานมากกวาผูหญิง เลยท าใหผู เขียนเนนน าเสนอเชิดชูฮีโรผูชาย  
เพ่ือตอบสนองกลุมผูอานที่เป็นผูชาย ... โดยสวนใหญผูหญิงจะอานการแตูนแนวตาหวาน โรแมนติก  
เลยท าใหตัวละครฮีโรไมคอยมีผูหญิงหรือวามีนอยมากกวาฮีโรผูชาย” (โจ, 34) 

“นาจะด วยภาพลักษณแของฮีโร  เลยอาจท าให ฮี โร เป็นผู ชายมากกว า  
แลวก็สวนใหญเนนขายผูชายเป็นหลัก สนับสนุนความรูสึกผูอานที่เป็นผูชาย คิดงาย ๆ วาเวลาเราอาน  
เราก็จินตนาการวาเราเป็นตัวละครตัวนั้นสวนใหญการแตูนฮีโรตัวละครมันจะไมได เกงมาก  
แตมันจะคอย ๆ เกงข้ึนเรื่อย ๆ มันเลยท าใหเรารูสึกเขาถึงมากกวา” (เตเอ, 27) 

“กลุมลูกคา กลุมวัยมัธยม 10 กวา – 30 ปี วัยที่ใกลกับผูอาน ท าใหเขาถึงได 
เป็นเด็กผูชาย นึกภาพเด็กอายุ 15 ปี มาชวยโลกแบบนี้ อานแลวอินมาก” (บิว, 28) 

“การแตูนแอคชั่นสรางมาเพ่ือตอบโจทยแตัวละครผูชายเป็นหลัก มีแรงบันดาลใจ 
ในการตอสู แนวคิด แบบอยาง” (โก, 28) 

ทั้งนี้ผูอานเพศชายยังมีการเชื่อมโยงถึงเหตุผลที่การแตูนฮีโรสวนใหญเป็นผูชายนั้น 
อาจเป็นเพราะกลุมผูอานการแตูนฮีโรนั้นเป็นผูชายชายมากกวาผูหญิง รวมถึงมองวาผูหญิงสวนใหญ 
ไมอานการแตูนประเภทแอคชั่น “เนื่องจากกลุมผูอานที่เป็นผูหญิงสวนใหญไมอานการแตูนประเภท
แอคชั่น เลยท าใหการแตูนแนวฮีโรเชิดชูผูหญิงมีนอย ... โดยสวนใหญผูหญิงจะอานการแตูนแนวตาหวาน 
โรแมนติก” (โจ, 34) จึงเป็นเรื่องนาสนใจวาในมุมมองของผูอานเพศชายที่มีตอผูอานเพศหญิงนั้น  
ยังยึดโยงผูหญิงกับเรื่องของอารมณแ ความรัก ความสัมพันธแ  และอาจมองวาเรื่องของการตอสู 
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ไมใชเรื่องท่ีผูหญิงสนใจ จึงสอดคลองกับการจัดแบงประเภทการแตูนญี่ปุุนกับเพศของผูอาน วาการแตูน
ประเภทโรแมนติกจะเนนเรื่องอารมณแ ความรัก ความสัมพันธแ ส าหรับกลุมผูอานเพศหญิง 

5.3.7 ฮีโร่หญิงในชุด Uniform 
“เรื่องนี้มีฉาก Service นอยมากนะ นอยมากกกก ใชไหม ... แตมันก็เป็นเด็ก

นักเรียนใน War zone มันก็มีอะไร ... มันขายไดนะ มันเป็นจุดขายสวนหนึ่งเลย ... ก็เป็นเด็กนักเรียน 
แตเขาไปอยูในสงคราม มันก็ดูนาสนใจนะ … แลวใสชุดนักเรียนดวย ... ชุดนักเรียนก็มีผลมาก ... อืม 
บอกไมถูก แตมันมีผล มีผลมากดวย ... ถาเป็นชุดอ่ืนก็ได แตถาเป็นชุดเครื่องแบบมันขายไดมากกวา 
คือ เครื่องแบบก็เป็นจุดขายอยางหนึ่ง ... เป็นจุดขายที่ชัดเจนมาก มันดูเท แลว  Character ก็ชัด คือ 
หนึ่ง การเอาตัวละครผูหญิงมาสูรบ มันมีความเท แคผูหญิงอยูในพ้ืนที่ของ War zone มันก็ดูเทแลว 
สอง มันดูเป็น Girl group ... ใช มันดูเป็น Girl group อยางนึง แลวก็อยูในชุดเครื่องแบบ ... 
(จ าเป็นตองเป็นเครื่องแบบนักเรียนไหม ถาตองเป็นเครื่องแบบเพราะมันขายได เป็นเครื่องแบบอ่ืน  
ไดไหม เชน เครื่องแบบทหาร เพราะเรื่องนี้ก็อยูในสงคราม ?) ... ก็ได แตถาเป็นเครื่องแบบทหาร  
มันก็จะไม Support background ของตัวละคร เพราะเรื่องนี้ตัวละครจริง ๆ ก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู 
ถึงแมจะเขาในสงครามเพ่ือชวยเหลือคนอ่ืน ๆ เพราะฉะนั้นการที่ใสชุดนักเรียนมันก็ชวย Support 
background ท าให Character ของตัวละครชัด และที่ส าคัญมันเป็นจุดขาย ... (ท าไมตองเป็นชุด
เครื่องแบบ ?) ... มันขายไดนะ เราก็ชอบ จะอธิบายยังไงดี แตมันขายได มันจะมีคนกลุมหนึ่ง 
ที่เขาชอบ ... ชุดอ่ืนก็ได แตถาเป็นเครื่องแบบมันขายไดมากกวา เพราะมันจะมีกลุมคนที่เขาชอบ ... 
เขาเรียกวา เสพชุด Uniform ... ใช มันก็จะมีคนที่เขาชอบ ชุด Unifrom มันก็มีหลายอยาง  
ชุดพยาบาล ชุดนักเรียน ชุดMaid อยางเราเอง ถาใหเลือกเราชอบชุดMaid มากที่สุด ... นารักดี  
ไมรู บอกไมถูกเหมือนกัน” (เตเอ, 27) 

“อยาง Coppelion ก็การแตูนนักเรียน ใสชุดนักเรียนก็เป็นกึ่ง ๆ เป็น  
Fan service เพราะมีฐานลูกคาที่เขาชอบแบบชุดนักเรียนญี่ปุุน จะเห็นวามีบางฉากที่โชวแ 
เห็นกางเกงใน เขาเรียกวาเป็น Fan service แตเราไมไดชอบแบบนั้น ไมจ าเป็นตองมี Fan service 
เหมือนมันเนนไปทางดานเพศเกินไป ... มีผล ชุดก็เหมือนภาพลักษณแ ความนาสนใจของตัวละคร 
แตงตัวธรรมดาก็ดูจืดชืด แตงตัวใหเป็นธีมของเรื่อง” (บิว, 28)  

“พอเป็นชุดนักเรียนญี่ปุุนกระโปรงมันก็สั้น ๆ อาจจะตองการวาดใหมันดูออกมา
นารัก เพราะชุดกระโปรงนักเรียนญี่ปุุนก็ดูนารักใชไหม ... ชุด Uniform มันก็ดูนารัก ... เอาแบบวา 
ใสชุดทหาร เท ๆ ถือปืน มีความสามารถในการวางแผนการใชอาวุธ แตยังตองสวย หุนดีเหมือนเดิม” 
(แท, 28)  

“เป็นสิ่งที่ผูชายชอบ เป็นจุดขาย เห็นแลวมันกะชุมกระชวย นารัก แลวก็ Sexy 
... เรามองวาชุด Unifrom ของญี่ปุุนออกแบบมาไดสวย พวกชุดนักเรียนหรืออะไรพวกนี้มันท าออกมา

Ref. code: 25615724035109YXD



134 

ไดดูสวย ดูนารัก แตตองของญี่ปุุนนะ ... จริง ๆ อาจจะเป็นเพราะวาเราชอบความเป็นญี่ปุุนมากกวา 
มันไมไดหมายความวาพอเป็นชุดนักเรียนมาแลวเราจะชอบ อยางชุดนักเรียนไทย เราก็ไมไดชอบ  
เห็นแลวก็เฉย ๆ อันนี้เป็นความเห็นสวนตัวนะ เหมือนเป็นความชอบของเราที่เราชอบความเป็นญี่ปุุน 
มันเลยท าใหเราอินกับสิ่งตาง ๆ ที่ญี่ปุุนเขาน าเสนอออกมา เลยคิดวาเรานาจะชอบความเป็นญี่ปุุน
มากกวา ... สวนตัวไมไดคิดวาชุด Uniform เป็นสวนหนึ่งของการ Service ผูอาน แตก็มีคนอาน 
ไมนอยที่ชอบตัวละครในชุด Uniform ชุดMaid ชุดพยาบาล ชุดต ารวจ ชุดเกราะ ชุดนักเรียน  
แตสวนตัวไมคิดวามันคือการ Service นะ ... ถารูปลักษณแก็เป็นสาวญี่ปุุนหรือสาวจีนก็ได เพราะ 
เราชอบสไตลแนี้  ผมสั้นปะบา ใสชุดยูนิฟอรแมนักเรียนหญิง กระโปรงสั้น หรือไมก็ชุดกี่ เพา  
อันนี้ความชอบสวนตัว” (โก, 28) 

ชุดเครื่องแบบกลายเป็นสัญญะส าคัญในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion 
กลาวคือ แมผูอานเพศชายสวนใหญมองวาชุดเครื่องแบบไมส าคัญเทาเนื้อเรื่องที่สนุก แตเมื่อใหผูอาน
เพศชายกลาวถึงลักษณะของฮีโรหญิงที่ผูอานเพศชายตองการใหเป็นนั้น นอกจากรูปรางหนาตาที่ตอง
สวยและหุนดีแลว เครื่องแบบก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ผูอานเพศชายยังคงอยากใหมี เนื่องจากชุดเครื่องแบบ
กลายเป็นอีกหนึ่งสวนของการเสพตัวละคร หรือที่ผูอานเพศชายเรียกยอยลงไปวา “การเสพชุด 
Uniform”  

การแตูนเรื่อง Coppelion มีการน าเสนอเรื่องราวในเรื่องของบทบาทหนาที่ของ 
ตัวละครอยางชัดเจน ผานชุด Uniform โดยเรื่องนี้เลือกใชชุดนักเรียนเป็นองคแประกอบส าคัญ 
ในการน าเสนอตัวละคร Coppelion แมตัวละคร Coppelion ในเรื่องนี้จะเขาสูพ้ืนที่ที่เปรียบเสมือน
สงคราม แตตัวละคร Coppelion ยังคงสวมชุดนักเรียน การน าเสนอตัวละคร Coppelion  
ผานเครื่องแบบนักเรียน กลายเป็นจุดส าคัญหลายประการ ประการแรก เป็นการ Support 
background ของตัวละคร เนื่องจากตัวละคร Coppelion แมจะเขาสูพ้ืนที่สงคราม ไดรับการฝึก 
ในโรงเรียนทหาร สังกัดหนวยพยาบาล แตตัวละคร ยังคงอยูในสถานะนักเรียน ดังนั้น เพ่ือใหผูบริโภค
หรือผูอานยังจดจ าสถานะของตัวละคร เครื่องแบบนักเรียนจึงเป็นสัญญะหนึ่งในการแสดงสถานภาพ
ของตัวละคร 

ประการที่สอง เป็นสวนประกอบของโลกแฟนตาซีของผูอานเพศชาย “เป็นเด็ก
นักเรียนใน War zone มันก็มีอะไร ... มันขายไดนะ มันเป็นจุดขายสวนหนึ่งเลย ... ก็เป็นเด็กนักเรียน 
แตเขาไปอยูในสงคราม มันก็ดูนาสนใจนะ … แลวใสชุดนักเรียนดวย ... ชุดนักเรียนก็มีผลมาก ... อืม 
บอกไมถูก แตมันมีผล มีผลมากดวย ... ถาเป็นชุดอ่ืนก็ได แตถาเป็นชุดเครื่องแบบมันขายไดมากกวา 
คือ เครื่องแบบก็เป็นจุดขายอยางหนึ่ง ... เป็นจุดขายที่ชัดเจนมาก ... มันดูเป็น Girl group ... ใช  
มันดูเป็น Girl group อยางนึง แลวก็อยูในชุดเครื่องแบบ” (เตเอ, 28) การใหเด็กนักเรียนผูหญิง 
อยูในพ้ืนที่สงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ของความรุนแรงกลับกลายเป็นเรื่องตื่นเตนและนาสนใจส าหรับผูอาน
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เพศชาย และการที่ตัวละคร Coppelion ใสชุดเครื่องแบบนักเรียน ใสกระโปรงสั้น เขาสูพ้ืนที่สงคราม
การตอสู แมการแตูนเรื่องนี้อาจจะตองการใชชุดนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงกับบทบาทและสถานภาพ 
ของตัวละครที่ยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยม ซึ่งเป็นวัยที่อยูในชวงของการเจริญเติบโตหรือในวัยเจริญพันธุแ 
เมื่อเขาฉากการตอสู  ที่ตองมีการเตะตอยทั้งที่ยังใสกระโปรง หรือตอสูจนชุดนักเรียนฉีกขาด  
จะท าใหน าเสนอสัดสวนรางกายตาง ๆ ของผูหญิงที่เป็นเด็กผูหญิงในชวงวัยเจริญพันธุแไดอยางดี  
ชุดนักเรียนจึงกลายเป็นสวนหนึ่งในโลกแฟนตาซีเรื่องเพศใหกับผูอานเพศชายที่ตองการเสพชุด 
Uniform 

5.3.8 Coppelion ฮีโร่หญิงกับวิทยาศาสตร์  
“เดาวา อาจจะเพราะผูหญิงสามารถ Cloning ไดงายกวา ใสทักษะไดงายกวา 

ก็เลยมีผูหญิงมากกวาผูชาย ... อยางที่บอกวาในเรื่องนี้วิทยาศาสตรแสามารถสรางคอพเพเลียนขึ้นมา
ใหมได โดยไมจ าเป็นตองพ่ึงพาการใหก าเนิดแบบมนุษยแ เหมือนตุ฿กตาใชเสร็จก็ทิ้ง ดังนั้นถาจะตัด
ความสามารถนี้ออกไปไดก็ไมไดมีผลกระทบอะไร อยากไดก็สรางใหม แลวในเรื่องนี้มีการกลาวถึงวา
ตัวคอพเพเลียนมีอายุไขสั้น แลวคอพเพเลียนก็มีภารกิจในการชวยเหลือ ดังนั้นถาจบภารกิจ  
ก็ไมจ าเป็นตองใชตอ หรือถามีความจ าเป็นตองใชก็สรางใหมได” (โจ, 34) 

“คิดวาสมเหตุสมผล เพราะวา Coppelion เกิดขึ้นจากการดัดแปลงพันธุกรรม 
ซึ่งคิดวาก็ไมรูวาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงพันธุกรรมในระยะยาวจะสงผลกระทบอะไรบาง 
เพราะฉะนั้นสวนตัวมองวาถาเป็นนักวิทยาศาสตรแที่จะสราง Coppelion ขึ้นมา ก็คงที่จะไมอยากให
เกิดความเสี่ยงขึ้น เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจให Coppelion ไมสามารถมีบุตรได เป็นหมัน และ 
อีกอยางในเรื่องนี้เด็ก ๆ (Coppelion) ก็เป็นคนจะตองเขาไปปฏิบัติภารกิจ ซึ่งมันอาจจะมีความรัก 
อาจเจอคนที่ชอบ ถาสมมติเกิดแบบทองขึ้นมาอะไรแบบนี้  บางทีมันอาจจะเป็นอุปสรรค 
ในการท างาน” (แท, 28) 

การชวงชิงความสามารถในการใหก าเนิดของวิทยาศาสตรแ ผูอานเพศชาย 
สวนใหญมีความเห็นตรงกันทั้งหมดวาเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในการที่ก าหนดให Coppelion  

ที่เป็นผูหญิงไมสามารถใหก าเนิดลูกได โดยมองวาการที่มีขอก าหนดเรื่องนี้ขึ้นมานั้น เพราะตองการให
ตัวละครดูนาสงสาร อยางไรก็ตามค าตอบสวนใหญของผูอานเพศชายไมไดมองวาการใหก าเนิดลูก
ไมไดของตัวละครหญิงในเรื่องนี้เป็นเรื่องรายแรงหรือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับตัวละครหญิงในเรื่องนี้ 
เพราะดวยเหตุผลของการเกิดมาของตัวละครมุงเนนไปที่การท าภารกิจ สงผลใหการตั้งขอจ ากัด 
ของผูหญิงใหไมสามารถใหก าเนิดลูกไมใชเรื่องส าคัญ รวมถึงในมุมมองของผูอานเพศชายมองวา  
การถูกสรางขึ้นจากวิทยาศาสตรแเป็นเรื่องปกติที่การทดลองอาจไมไดท าใหผลผลิตนั้นออกมา 
เหมือนของจริงทั้งหมด 100 เปอรแเซ็น ดังนั้นถาการที่ตัวละครจะใหก าเนิดลูกไมไดจึงไมใชเรื่องแปลก
หรือนาตกใจ แตเป็นเพียงเรื่องที่นาสงสารและนาเห็นใจเพียงเทานั้น  

Ref. code: 25615724035109YXD



136 

เรื่องความสามารถในการใหก าเนิดนั้นมีผูอานเพศชายหนึ่งทาน ใหความเห็นวา
เพราะการแตูนเรื่องนี้มีวิทยาศาสตรแที่สามารถท าหนาที่ ในการใหก าเนิดไดแลว เพราะฉะนั้น
ความสามารถในการใหก าเนิดจากผูหญิงจึงไมมีความจ าเป็นอีกตอไป “อยางที่บอกวาในเรื่องนี้
วิทยาศาสตรแสามารถสรางคอพเพเลียนขึ้นมาใหมได โดยไมจ าเป็นตองพ่ึงพาการใหก าเนิดแบบมนุษยแ 
เหมือนตุ฿กตาใชเสร็จก็ทิ้ง ดังนั้นถาจะตัดความสามารถนี้ออกไปไดก็ไมไดมีผลกระทบอะไร  
อยากไดก็สรางใหม” (โจ, 34) จึงสะทอนใหเห็นวาส าหรับผูอานเพศชายนั้นการชวงชิงความสามรถ  
ที่เป็นความสามารถเฉพาะของผูหญิงเป็นใชเรื่องส าคัญอีกตอไป พ้ืนที่ความเป็นหญิงที่เคยถูกสงวนไว
กับผูหญิงโดยเฉพาะถูกยอมรับได เมื่อวิทยาศาสตรแซึ่งเป็นภาพแทนของผูชายยกตนเองขึ้นมาในฐานะ
ของการพัฒนาและความกาวหนาที่เขามาเพ่ือชวงชิงพ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่เฉพาะผูหญิง เนื่องจาก  
การใหก าเนิดในการแตูนเรื่อง Coppelion ไมใชแคใหสิทธิ์วิทยาศาสตรแในการใหก าเนิด แตยังลิดรอน
สิทธิ์ผูหญิงใหไมสามารถใหก าเนิดได ภาพการใหก าเนิดของผูหญิงในฐานะแมถูกท าใหจางหายไป 
กลายเป็นเพียงเครื่องจักรในโรงงานผลิตที่ไมถูกใหคุณคา  

จากประเด็นเรื่องการใหก าเนิดมีผูอานเพศชายอีกทานหนึ่งใหความเห็นวา 
การสรางตัวละครฮีโรหญิงใหไมสามารถใหก าเนิดไดเป็นเรื่องสมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากภารกิจ  
ที่ตัวละครไดรับ “ในเรื่องนี้เด็ก ๆ (Coppelion) ก็เป็นคนจะตองเขาไปปฏิบัติภารกิจ ซึ่งมันอาจจะมี
ความรัก อาจเจอคนที่ชอบ ถาสมมติเกิดแบบทองขึ้นมาอะไรแบบนี้ บางทีมันอาจจะเป็นอุปสรรค  
ในการท างาน” (แท, 28) จึงสะทอนใหเห็นถึงประเด็นการคุมก าเนิดถูกผลักใหเป็นหนาที่ของผูหญิง  
ที่ตองปูองกันหรือระมัดระวัง มากกวาการสรางความรับผิดชอบหรือการให เกียรติผูหญิง  
รวมถึงตัวละครในเรื่อง Coppelion ยังเป็นนักเรียน การใหก าเนิดอาจเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับไมได
หากมีภาพของเด็กผูหญิงทองในวัยเรียน การก าหนดใหตัวละครหญิงในเรื่องนี้ใหไมสามารถใหก าเนิด
ได ส าหรับผูอานเพศชายจึงมองวาเป็นเรื่องท่ีเหมาะสม  

ค าตอบของผูอานเพศชายเผยใหเห็นวาผลจากการน าเสนอบทบาททางเพศ 
ของตัวละครฮีโรหญิงในการแตูนเรื่อง Coppelion เป็นสิ่งที่สมบูรณแแบบในการน าเสนอผูหญิงที่ตกอยู
ในกรอบอ านาจที่สยบยอมใหกับอ านาจความเป็นชายไดอยางดี ผูอานเพศชายมีความเห็นที่คลอยตาม
และเห็นดวยกับเรื่องราวของตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้ การแตูนเรื่อง Coppelion จึงกลายเป็นสื่อหนึ่ง
ในการผลิตและผลิตซ้ าอุดมการณแบทบาททางเพศภายใตกรอบโครงสรางระบบชายเป็นใหญ  
ที่มีความแยบยลมากขึ้น ผูหญิงถูกน า เสนอใหเป็นตัวละครหลักในการเชิดชูความเป็นชาย  
และเป็นตัวแทนของผูหญิงที่สังคมตองการ   
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บทที่ 6 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง "ตัวละครฮีโรผูหญิงในการแตูนแอคชั่นญี่ปุุน เรื่อง COPPELION: 
วิเคราะหแอุดมการณแบทบาททางเพศและมุมมองของผูอานเพศชาย"  มีวัตถุประสงคแเพ่ือวิเคราะหแ
อุดมการณแบทบาททางเพศที่ผลิตและผลิตซ้ าผานตัวละครฮีโรหญิงในหนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภท
แอคชั่น เรื่อง Coppelion และเพ่ือวิเคราะหแมุมมองของผูอานเพศชายที่มีตอตัวละครฮีโรหญิง 
ในหนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่นเรื่อง Coppelion  

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาหนังสือการแตูนประเภทแอคชั่นเรื่อง Coppelion จ านวน 18 เลม หรือ 
180 ตอน พบวา การแตูนเรื่อง Coppelion มีการผลิตและผลิตซ้ าอุดมการณแบทบาททางเพศ 
โดยใชตัวละครฮีโรหญิงเป็นสื่อกลางในการน าเสนอและถายทอดบทบาททางเพศผานอุดมการณแทหาร 
อุดมการณแพยาบาล และอุดมการณแผูหญิงดี ซึ่งอุดมการณแทหารถูกน ามาใชเพ่ือเป็นกุญแจส าคัญ  
ในการเลื่อนสถานะของผูหญิงเขาสูการเป็นฮีโรในการแตูนประเภทแอคชั่น จากเดิมผูหญิงในสื่อการแตูน
ประเภทแอคชั่นไมไดถูกยกใหเป็นตัวละครหลัก อันเนื่องมาจากหนังสือการแตูนประเภทแอคชั่น  
ถูกจัดแบงให เป็นพ้ืนที่ของผูชาย ผูหญิงในการแตูนแอคชั่นจึงเป็นไดเพียงตัวละครที่มีหนาที่ 
ในการสนับสนุนตัวละครชายเทานั้น สวนพ้ืนที่ของการแตูนที่มีผูหญิงเป็นตัวละครหลักจะถูกจัดใหอยู 
ในประเภทความรัก ความสัมพันธแ ดังนั้น เมื่อการแตูนประเภทแอคชั่นจะน าเสนอตัวละครฮีโร  
ที่เป็นผูหญิง จึงตองน าความเป็นชายเขามาสวมทับใหกับตัวละครหญิง เพ่ือใหสอดคลองกับพ้ืนที่ 
ของการแตูนประเภทแอคชั่นที่เคยมีเฉพาะแตผูชายเทานั้น  

อยางไรก็ตามแมตัวละครหญิงในเรื่องนี้เขาสูพ้ืนที่ของความเป็นชาย เป็นตัวละครฮีโร
หญิง แตหนาที่ของบทบาทความเป็นหญิงที่สั งคมคาดหวังยังคงผูกติดอยูกับตัวละครหญิง  
โดยใชอุดมการณแพยาบาลเป็นสวนส าคัญในการน าเสนอบทบาทความเป็นหญิงที่สังคมคาดหวัง 
และถูกท าใหชัดเจนขึ้นเมื่อผูหญิงเขาสูพ้ืนที่ความเป็นชาย โดยตัวละครฮีโรหญิงตองแสดงออก 
ถึงลักษณะของความเป็นหญิงในดานของจิตใจมากขึ้น ทั้งการมีจิตใจที่จะชวยเหลือผูอ่ืน ออนโยน  
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน รวมถึงตัวละครฮีโรหญิงยังไมไดรับอิสระการจากการเป็นฮีโร แตถูกยังคงอยูภายใต
ระบบปิตาธิปไตยที่มี ผู ช ายเป็นผู ตัดสินใจและออกค าสั่ ง  ดั งนั้นผู หญิ ง ในการแตูน เรื่ องนี้ 
ยังเป็นการน าเสนอใหผูหญิงอยูภายใตการควบคุมของผูชาย 
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สวนผูหญิงที่ไมเชื่อฟัง ตั้งค าถาม คัดคานหรือตอตานอ านาจของระบบปิตาธิปไตย      
จะถูกน าเสนอใหผูหญิงเหลานี้กลายเป็นผู ร ายหรือผูหญิงเลว ตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้  
จึงเป็นการน าเสนอลักษณะของผูหญิ งที่สั งคมคาดหวัง โดยใช อุดมการณแผูหญิ งดี เขามา 
เพ่ือเปรียบเทียบและน าเสนอใหเห็นวาผูหญิงที่อยูนอกเหนือจากการปฏิบัติตามสิ่งที่ผูชายก าหนด  
จะถูกท าใหกลายเป็นผูรายหรือผูหญิงเลว ผูหญิงที่จะไดรับการยอมรับ คือ ผูหญิงที่ท าตามบทบาท  
ที่สังคมคาดหวัง อีกทั้งยังมีการเชิดชูความเป็นชายโดยใชวิทยาศาสตรแเป็นตั วแทนของผูชาย  
ตัวละครชายถูกน าเสนอใหอยูในสถานะของการเป็นผูสรางและผูเป็นเจาขององคแความรู โดยน าเสนอ
ผานความเป็นวิทยาศาสตรแ ในขณะที่ตัวละครหลักหญิงในเรื่องนี้ถูกน าเสนอในฐานะของผูชวยเหลือ
โดยเชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยหรือความเป็นธรรมชาติที่คนในสังคมมองว าผูหญิงตองมีจิตใจดี  
โอบออมอารี ชอบชวยเหลืออ่ืน 

ในสวนของวิเคราะหแมุมมองของผูอานเพศชายที่มีตอตัวละครฮีโรหญิง ในการแตูน 
เรื่อง Coppelion ที่ไดจากการสัมภาษณแ พบวาผูอานเพศชายสวนใหญมีความเห็นตรงกันวา  
ลักษณะนิสัยของตัวละครหลักหญิงมุงเนนไปที่การชวยเหลือ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ท าใหตัวละครหลัก
หญิงในเรื่องนี้ เป็นฮีโร  แมว าในมุมมองของผูอ านเพศชายมองวาตั วละครหญิงในเรื่องนี้  
ไมไดมีความสามารถที่โดดเดน แตลักษณะของการมีจิตใจชวยเหลือผู อ่ืนเป็นลักษณะส าคัญ  
ของการเป็นฮีโร แตในขณะเดียวกันหากการแตูนเรื่องนี้มีตัวละครหลักเป็นผูชายในมุมมองของผูอาน
เพศชายอาจไมถูกยอมรับในฐานะของการเป็นฮีโร เนื่องจากความสามารถไมเกง และมีจิตใจที่มุงเนน
เรื่องการชวยเหลือผูอ่ืนมากเกินไปจนกลายเป็นความออนแอ จึงท าใหเห็นวาในมุมมองของผูอาน  
เพศชายการเป็นฮีโรระหวางฮีโรหญิงกับฮีโรชายถูกใหคุณคาที่ตางกัน การที่ฮีโรหญิงถูกใหคุณคา 
ในเรื่องของจิตใจนั้น อาจมีผลมาจากมุมมองในเรื่องของบทบาททางเพศที่ผูอานเพศชายมีตอเพศหญิง 
โดยเชื่อมโยงผูหญิงเขากับเรื่องของอารมณแและความรูสึก ดังนั้น เมื่อตัวละครฮีโรเป็นผูหญิงท าให
ผูอานเพศชายไมไดใหคุณคาผูหญิงในเรื่องของความสามารถ แตผูหญิงถูกใหคุณคาตอเมื่อมีลักษณะ
นิสัยความเป็นหญิงแบบที่สังคมคาดหวัง 

ส าหรับผูอานเพศชาย ฮีโรกลายเป็นพ้ืนที่เฉพาะส าหรับผูชายเทานั้น บทบาทการเป็น 
ฮีโรในมุมมองของผูอานเพศชายถูกเชื่อมโยงเขากับเพศทางชีวภาพอยางที่ไมสามารถแยกออกจากกัน
ได จะเห็นไดวาการเป็นฮีโรไดนั้น เพียงแคเป็นเพศชาย (ทางชีวภาพ) ก็สามารถไปสูการเป็นฮีโรได  
ซ่ึงแตตางจากผูหญิงท่ีผูอานเพศชายมองวาถาฮีโรจะเป็นผูหญิงจะตองมีค าอธิบายตาง ๆ เพ่ือใหผูอาน
เพศชายรูสึกถึงเหตุผลอันสมควรที่จะอนุญาตใหผูหญิงขึ้นมาอยู ในสถานะของการเป็นฮีโร  
อันเนื่องมาจากบทบาททางเพศที่แตกตางกันระหวางหญิงชาย ส าหรับผูอานเพศชายแลว ลักษณะ  
ของความเป็นผูน า ความแข็งแกรงเป็นลักษณะของผูชาย และฮีโรถูกเชื่อมโยงเขากับเรื่องของ 
ความแข็งแกรง ดังนั้นผูอานเพศชายจึงมองวาการเป็นฮีโรจึงเป็นเรื่องของผูชายไมใชเรื่องของผูหญิง 
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แตเมื่อผูหญิงจะเขาสูสถานะของการเป็นฮีโร ผูหญิงจึงกลายเป็นเพศที่ตองปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
เพ่ือตอสูกับอุดมการณแบทบาททางเพศที่ผูอานเพศชายยึดถือ อยางไรก็ตามแมตัวละครหลักหญิง 
ในเรื่องนี้สามารถท าใหผูอานเพศชายยอมรับไดจากการสวมบทบาทความเป็นชายดวยบทบาทหนาที่
ทหาร แตในขณะเดียวกันตัวละครหลักหญิงยังคงตองแบกรับบทบาทความเป็นหญิงที่สังคมคาดหวัง 
ผูหญิงไมสามารถละท้ิงความเป็นหญิงไดแมจะอยูสถานะของการเป็นฮีโร  

ประเด็นส าคัญที่ผูอานเพศชายมีตอตัวละครฮีโรหญิง คือ เรื่องของรูปลักษณแของ 
ตัวละครฮีโรหญิง เรื่องของรูปลักษณแกลายเป็นประเด็นส าคัญเมื่อใหผูอานเพศชายกลาวถึงฮีโรหญิง 
ผูอานเพศชายสวนใหญใหความส าคัญกับรูปลักษณแของฮีโรหญิงมากกวาความสามารถของตัวละคร 
ฮีโรหญิง อันเนื่องมาจากการที่ผูอานเพศชายก าหนดลักษณะใหตัวละครฮีโรหญิงในลักษณะที่ตนเอง
อยากใหเป็น คือ มีหุนดี สวย นารัก เท ซึ่งผูอานเพศชายจะเนนไปที่รูปลักษณแของตัวละครเป็นส าคัญ 
เพราะเม่ือตัวละครฮีโรหญิงมีลักษณะดังกลาว ท าใหผูอานเพศชายรูสึกไดเสพตัวละครฮีโรหญิงไปดวย 
ดังนั้น ฮีโรหญิงในการแตูนประเภทแอคชั่นจึงอาจถูกท าใหเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งในการตอบสนอง
อารมณแหรือแฟนตาซีเรื่องเพศใหกับผูอานเพศชาย ดวยรูปลักษณแของฮีโรประกอบกับภาพอิริยาบถ
ตาง ๆ ของตัวละครหรือที่ผูอานเพศชาย เรียกวา ฉาก Service หรือ Fan service ซึ่งเป็นฉาก 
โปฺเปลือยหรือฉากที่ที่แสดงใหเห็นเรือนรางของผูหญิงซึ่งอาจที่ทั้งมากและนอยและแตการน าเสนอ 
โดยฉาก Service หรือ Fan service จะถูกน าเสนอไปตามเรื่องราวที่ก าลังด าเนินอยู เชน ฉากตอสู 
จนท าใหเสือผาฉีกขาด ฉากอาบน้ า ฯลฯ โดยผูอานยังใหความเห็นวา ฉาก Service หรือ  
Fan service เป็นสิ่งที่อยูคูกับตัวละครหญิง การที่ผูอานเพศชายมีความเห็นวาการ Service เป็นสิ่งที่
อยูคูกับผูหญิงท าใหเห็นวาการอานการแตูนนั้น บทบาทส าคัญอยางหนึ่งของผูหญิงในสื่อการแตูน คือ 
การบริการผู อ าน โดยผูหญิงมีหน าที่ ในการใชรูปลักษณแและเรือนร างของผูหญิ ง เป็นสิ่ ง  
ในการตอบสนองผูอานเพศชาย  

นอกจากรูปลักษณแของฮีโรหญิง ที่มาพรอมกับการ Service ใหแกผูอานเพศชายแลว 
ชุด Unifrom หรือชุดเครื่องแบบกลายเป็นเหมือน Option เสริมใหกับโลกแฟนตาซีของผูอานเพศชาย 
เพราะนอกจากการที่ผูอานเพศชายจะไดเสพตัวละครผานฉาก Service ตาง ๆ แลว การที่ตัวละคร 
ฮีโรหญิงใสชุดเครื่องแบบหรือชุด Unifrom ยังเป็นอีกหนึ่งในการตอบสนองแฟนตาซีเรื่องเพศ 
ใหกับผูอานเพศชาย 

จากการวิเคราะหแอุดมการณแบทบาททางเพศในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion และ 
ผลจากการวิเคราะหแมุมมองของผูอานเพศชาย พบวาการแตูนประเภทแอคชั่นเรื่อง Coppelion  
เป็นเครื่องมือหนึ่ งในการกดทับและรับใชอ านาจของระบบปิตาธิไตย 2 สวน สวนแรก คือ  
ท าหนาที่ผลิตและผลิตซ้ าอุดมการณแบทบาททางเพศของผูหญิงภายใตระบบชายเป็นใหญ ผูหญิง 
ยังคงไดรับบทบาทที่อยูภายใตอ านาจของชายเป็นใหญที่มีความแยบยลมากขึ้น กลาวคือ  
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การที่การแตูนแอคชั่นมีผูหญิงขึ้นมาเป็นตัวละครหลัก เป็นผูด าเนินเรื่องราว และมีสถานะเป็นฮีโรหญิง
เป็นเหมือนการสรางภาพลักษณแใหมใหกับผูหญิง แตในขณะเดียวกันบทบาทของผูหญิงภายใต 
การเป็นฮีโรไมไดท าใหผูหญิงเป็นอิสระจากระบบชายเป็นใหญ แตยังคงท าหนาที่รับใชและสงตอ  
ความเป็นหญิงแบบที่สังคมคาดหวัง รวมทั้งเชิดชูความเป็นชายในฐานะผูคิดคน ผูสราง และ  
ผูพัฒนาในองคแความรูตาง ๆ  พ้ืนที่ของผูหญิงในสื่อการแตูนแอคชั่นจึงไมใชการเปิดรับใหผูหญิง  
ไดเขามาเพ่ือสลายเสนแบงพ้ืนที่บทบาทความเป็นหญิงและความเป็นชายอยางแทจริง แตเป็นเพียง 
ใหเขามาเพ่ือใชผูหญิงเป็นเครื่องมือในการสงตออ านาจความเป็นชายในรูปแบบใหม 

สวนที่สอง คือ ท าหนาที่รับใชผูอานเพศชาย  การน าเสนอผูหญิงในฐานะของฮีโร
กลายเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งในการบริการแฟนตาซีเรื่องเพศใหกับผูอานเพศชาย ผูหญิงถูกท าให
กลายเป็นวัตถุเพ่ือตอบสนองเรื่องเพศใหกับผูอานเพศชาย ผานบทบาทของตัวละคร รูปลักษณแ 
ของตัวละคร และเครื่องแบบที่ตัวละครหญิงสวมใส ทุกอยางที่เกี่ยวกับตัวละครหญิงในเรื่อง 
Coppelion ถูกท าใหกลายเป็นเครื่องมือของระบบปิตาธิปไตย ที่เนนการน าเสนออุดมการณแบทบาท
ทางเพศ ทั้งบทบาทของตัวละครฮีโรหญิงที่ตองสยบยอมใหกับอ านาจความเป็นชายเพ่ือใหไดรับ  
การยอมรับจากสังคม ทั้งการที่ผูหญิงจะถูกยกยองใหเป็นฮีโรไดนั้น คือ ตองท าตามบทบาทหนาที่ 
ที่สังคมก าหนด และในขณะเดียวกันผูอานเพศชายรูสึกเห็นดวยและคลอยตามกับบทบาทที่ผูหญิง
ไดรับ ซึ่งยิ่งท าใหการน าเสนอบทบาททางเพศในการแตูนเรื่อง Coppelion แมจะเป็นเรื่องของ 
จิตนาการ เป็นเรื่องที่แตงขึ้น แตไดท าหนาที่ผลิตซ้ าและถายทอดอุดมการณแบทบาททางเพศ 
ใหกับผูอานเพศชายมีจินตนาการรวมไปกับเรื่องราว รวมถึงตอบรับอุดมการณแบทบาททางเพศ  
เขาสูพ้ืนที่ทางความคิดอยางฝั่งลึก 

ดังนั้น หนังสือการแตูนแอคชั่นเรื่อง Coppelion จึงเป็นเครื่องมือในการผลิตและผลิตซ้ า
อุดมการณแบทบาททางเพศโดยใชตัวละครฮีโรหญิงเป็นผูน าเสนอ ในขณะเดียวกันผูอานเพศชาย  
ไดตอบรับอุดมการณแบทบาททางเพศท่ีการแตูนเรื่อง Coppelion ไดน าเสนอไดอยางลงตัว 
 
6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

อภิปรายการศึกษาโดยอางอิงแนวคิดอุดมการณแและแนวคิดบทบาททางเพศ สิ่งส าคัญ 
ที่พบจากการศึกษา คือ ความเป็นหญิงถูกท าใหผูกติดอยูกับรางกาย เพ่ือตอบสนองผูอานเพศชายและ
รับใชระบบปิตาธิปไตย ผานตัวบทในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion  
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6.2.1 ตัวบทท่ีอยู่ภายใต้ระบบชายเป็นใหญ่ 
จากการศึกษาตัวบทของหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion ไดขอสรุปวา  

ตัวบทของการแตูนเรื่องนี้หัวใจหลัก คือ การผลิตสรางและการจัดวางบทบาททางเพศ (ทางชีวภาพ) 
ดวยบทบาทหนาที่ทางอาชีพ ซึ่งเมื่อไหรก็ตามที่ตัวละครหญิงนั้นไดรับบทบาทหนาที่ใดและท าตาม
บทบาทหนาที่นั้น โดยยังอยูใตกรอบของบทบาททางเพศที่สังคมก าหนด จะท าใหตัวละครหญิง 
ไดรับการยอมรับหรือเป็นฮีโร 

1. บทบาทหนาที่ในอาชีพ เป็นเครื่องมือที่ชวยสะทอนบทบาททางเพศและ
ควบคุมพ้ืนที่ระหวางชายหญิง เพราะอาชีพท าหนาที่เชื่องโยงบทบาทที่สังคมคาดหวังในอาชีพนั้น ๆ 
ซึ่งในแตละอาชีพยังท าหนาที่เป็นตัวแทนของเพศหญิงและเพศชายในทางชีวภาพ เพ่ืออธิบายและ
จ ากัดอ านาจในการแสดงออกของตัวละคร ซึ่งแมวาตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้มีการซอนทับบทบาท
หนาที่ทางอาชีพที่หลากหลาย ทั้งทหารและพยาบาล แตตัวละครฮีโรหญิงจะถูกน าเสนอในเฉพาะ
บทบาทที่เชื่อมโยงกับความคาดหวังของสังคมกับตัวผูหญิง ผานเหตุการณแจ าลองที่ดูเหมือน 
เป็นจินตนาการและนาตื่นเตน แตในจิตนาการเรื่องราวเหลานั้นยังก าหนดรูปแบบพฤติกรรม 
ที่พ่ึงประสงคแของชายหญิงในสังคม 

ฉลาดชาย รมิตานนทแ ไดกลาวถึงอุดมการณแที่สอดคลองกับบทบาททางเพศ 
อันมาจากความแตกตางทางกายภาพระหวางหญิงชายที่ถูกน ามายกให เป็นประเด็นส าคัญ  
ความแตกตางของเพศทางชีวภาพสงผลใหไดรับค าอธิบายตาง ๆ ที่น าไปสูการอบรมเพ่ือสรางลักษณะ
ระหวางหญิงชาย สงผลใหพฤติกรรมตามเพศทางชีวภาพเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเป็นพฤติกรรม  
ที่สังคมยอมรับและใหคุณคา ดังนั้น พฤติกรรมที่สอดคลองกับบทบาทจึงเป็นที่สังคมคาดหวัง  
และเม่ือผูชายและผูหญิงไมประพฤติตนตามบทบาทนั้น ๆ ท าใหเกิดกีดกัด และถูกควบคุม 

ความเป็นชายสามารถเชื่ อมโยงเข าสู ความเป็นทหารไดอย างชัด เจน  
อันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่สังคมก าหนด ทหารจะตองเขมแข็ง อดทน สูรบในสงคราม ขณะเดียวกัน
ในพ้ืนที่สงคราม การแตูนเรื่อง Coppelion ไดน าชุดโครงสรางความสัมพันธแแบบคูตรงขามเขามาใช 
ในการอธิบายบทบาทของผูหญิง ในลักษณะของผูชวยเหลือ ความออนโยน และน าเสนออยาง 
เป็นธรรมชาติ ในบทบาทของพยาบาล ผูหญิงกับการชวยเหลือผูอื่น ผูหญิงกับความออนแอ ความเป็น
ทหารจึงเป็นเพียงใบเบิกทางใหกับตัวละครหญิงเขาสู พ้ืนที่สงครามและเขาสูการเป็นฮีโร  
แตไมไดหมายความวาจะเป็นฮีโรในรูปแบบที่แตกตางไปจากบทบาททางเพศที่สังคมก าหนด  
ท าใหเรื่องราวของตัวละครหญิงที่มีสถานะเป็นฮีโร แมจะไมมีความสามารถ แตสามารถท าใหผูอาน
ชายไมตระหนักหรือตั้งค าถามตอความออนแอของฮีโร เมื่อตัวละครฮีโรถูกรับบทโดยผูหญิง  
และมองวาความออนแอของฮีโรหรือการที่ฮีโรไมเกง มีที่มาจากตัวตนของผูหญิงซึ่งเป็นเรื่องปกติ 
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ดังนั้น ผูหญิงจะไดรับการยอมรับในสถานะของการเป็นฮีโรจึงเป็นเพียงผูหญิงที่ท าตามขนบหรือ 
วิถีทางที่สังคมก าหนดไว 

2. บทบาทหนาที่ของนักวิทยาศาสตรแ เป็นการสะทอนการจัดวางต าแหนงแหงที่ 
ที่ใชน าเสนอเพศชายในสถานะของเจาขององคแความรูที่เป็นสากล Connell (อางในจักรกริซ สังขมณี, 
2554) กลาววา ความเป็นชายนั้น เกิดจากการพัฒนา การแสวงหาความรูแบบวิทยาศาสตรแการแพทยแ 
ซึ่งสาเหตุที่ท าใหผูชายและผูหญิงมีพฤติกรรมแตกตางกันเป็นผลมาจากเพศที่แตกตางกัน  
สงผลใหลักษณะของความเป็นชายหมายถึงอะไรที่ไมใช ส าหรับการแตูนเรื่อง Coppelion ตัวละครชาย
ถูกน าเสนอดวยนักวิทยาศาสตรแที่เป็นผูสรางคอพเพเลียน และคอพเพเลียนที่ถูกสรางขึ้นใหเป็นอมตะ
และมีเพียงตัวเดียว ซึ่งเป็นคอพเพเลียนชาย และสรางขึ้นจากพันธุกรรมของตัวนักวิทยาศาสตรแ  
ผูที่สรางคอพเพเลียน วิทยาศาสตรแกลายเป็นศูนยแรวมอ านาจ ทั้งการเป็นผูสราง การใหก าเนิด และ
การคงอยู ถูกดึงเขาสูความเป็นชายสูงสุด แมสถานะของการเป็นผูชวยเหลือจะถูกน าเสนอ 
จากตัวละครผูหญิง แตอยางไรก็ตามฮีโรหญิงไมไดถูกท าใหเป็นอิสระ อันเนื่องมาจากการที่ตัวละคร  
ฮีโรหญิงยังตองอยูในกรอบและบรรทัดฐานที่สังคมก าหนด และยังอยูในสถานะของการพ่ึงพา
นักวิทยาศาสตรแหรือผูชาย  

3. บทบาทของการเป็นแม ดังที่กลาวไวในสวนของบทบาทหนาที่นักวิทยาศาสตรแ 
ที่สถาปนาความเป็นชายใหอยูในกลายเป็นผูปกครอง ความเป็นหญิงจึงตกอยูภายใตการควบคุม 
รางกายของผูหญิงถูกลิดรอนและจ ากัดความสามารถ ทั้งดานการใหก าเนิดที่ตัวละครหญิงถูกริดลอน
สิทธิในเนื้อตัวรางกายของตนเองใหไมสามารถมีลูกไดดวยการตัดมดลูกออกไป อันเนื่องมาจาก
ค าอธิบายของวิทยาศาสตรแที่กลาวหาและจ ากัดความใหมดลูกเป็นความออนแอ เมื่อผูหญิงจะเขาสู
การพัฒนาและเลื่อนสถานะเป็นฮีโร อยางไรก็ตามการที่ผูหญิงตองละทิ้งบทบาทความเป็นแม  
ในฐานะของผูใหก าเนิดที่เคยเป็นเฉพาะของผูหญิง แตบทบาทของความเป็นหญิงที่เชื่อมโยงกับ
ลักษณะของความเป็นแม กลับถูกน าเสนอและยึดโยงในเป็นลักษณะเดนของการเป็นฮีโรเพ่ือชวยเหลือ 
ตามที่ผูอานเพศชายไดเปรียบเทียบวาการที่ฮีโรที่ท าหนาที่เขาไปชวยเหลือผูคน การเลือกฮีโร 
ที่เป็นผูหญิงมีความเหมาะสม อันเนื่องมาจากผูหญิงมีความออนโยนและความเมตตาเพราะผูหญิง  
มีความเป็นเพศแม ดังนั้น บทบาทของความเป็นแมจึงไมใชเรื่องของการใหก าเนิด แตบทบาททางเพศ
กลายเป็นสิ่งที่สะทอนถึงความเป็นแม แมวาผูหญิงจะไมใชผูใหก าเนิดแลวก็ตาม 

6.2.2 ความเป็นหญิงท่ีถูกกดทับ 
ไมเพียงแตบทบาทของผูหญิงที่ท าหนารับใชระบบชายเป็นใหญผานอุดมการณแ

บทบาททางเพศ แตรางกายของผูหญิงถูกท าใหกลายเป็นวัตถุดวยการน าเสนอเรือนรางของผูหญิงดวย
ชุดเครื่องแบบ  
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1. ความเป็นหญิงกับการรับใชผูอานเพศชาย Joseph Cambell กลาวถึง 
การเดินทางของวีรบุรุษ เพ่ือคนหาสิ่งที่ขาดหายไป ซึ่งตองพบเจอตออุปสรรคในระหวางการเดินทาง 
อยางไรก็ตามการเดินทางของวีรบุรุษ ผูหญิงไดถูกจัดวางในฐานะของความดีงามของรักแท ความรัก
ความสัมพันธแระหวางชายหญิง และผูหญิงในฐานะของผูยั่วยวนซึ่งเป็นบททดสอบในการพิสูจนแรักแท 
ซึ่งเป็นเพียงองคแประกอบหนึ่งในเรื่องราวของวีรบุรุษและเป็นเรื่องราวที่สะทอนถึงอารมณแ ความรูสึก 
ความรักเป็นส าคัญ แตในเรื่อง Coppelion ตัวละครหญิงถูกน าเสนอในรูปแบบที่ตางออกไป  
ถูกน าเสนอในสถานะใหม ผูหญิงกลายเป็นตัวละครหลักและเป็นฮีโร อยางไรก็ตามการเป็นฮีโรหญิง
กลับไมไดถูกตัดขาดหรือถูกแยกออกจากเรื่องของอารมณแและความรูสึก ฮีโรหญิงยังถูกเชื่อมโยง  
ตอกย้ าและผลิตซ้ าผูหญิงในเรื่องของอารมณแและความรูสึกที่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม 
ใหกลายเป็นฮีโร รวมถึงตัวละครหญิงแมจะเป็นฮีโรแตยังอยูในฐานะของผูยั่วยวนผูอานเพศชาย  
ผานการน าเสนอเรือนรางของตัวละคร การแตงกายของตัวละคร ผูหญิงถูกลดคุณคาในกลายเป็นเพียง
วัตถุทางเพศเพ่ือตอบสนองแฟนตาซีเรื่องเพศใหกับผูอานเพศชาย ดังนั้นการน าเสนอของตัวละครฮีโร
หญิงในหนังสือการแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่นเรื่อง Coppelion จึงเป็นการน าเสนอตัวละครหญิง 
ในรูปแบบใหมที่ดูแยบยลและทันสมัย แตอุดมการณแของตัวละครหญิงที่สื่อน าเสนอไมไดถูกท าให
เปลี่ยนไปภาพของผูหญิงในดานบทบาทหนาที่ในอาชีพยังเป็นงานที่ผูหญิงท าตามกรอบของสังคม 
และผูหญิงที่ท าหนาที่ในการดูดเพศชาย 

ภาคปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice) ที่เป็นผลจากการสงตออุดมการณแ
บทบาททางเพศผานตัวบท ถูกสะทอนใหเห็นผานผลผลิตอันเป็นความคิดและการรับรูของผูอาน  
เพศชาย โดยเขามาจัดระเบียบทางความคิดของผูอานในสถานะของบทบาทที่เหมาะสม มีการจัดวาง
ต าแหนงแหงที่ที่สอดคลองกับบทบาทอีกทอดหนึ่ง การมองเห็นประเด็นตาง ๆ ดังขางตนที่น าไปสูการ
กดทับผูหญิงในสื่อการแตูน แมวาจะเรื่องจินตนาการและเพ่ือความบันเทิงแตอยางไรก็ตามการรับสาร
จากสื่อที่เกิดขึ้นและน าเสนอนี้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการสืบทอดอ านาจอุดมการณแบทบาท  
ทางเพศที่เอ้ือประโยชนแใหแกระบบปิตาธิไตยใหเขมแข็งและฝังแนนมากยิ่งขึ้น สื่อจึงเป็นสวนส าคัญ  
ที่ควรตระหนักถึงและหลีกเลี่ยงการสืบทอดอ านาจที่สรางความไมเทาเทียมใหกับผูหญิง 

การแตูนเรื่องนี้แมเป็นเรื่องของจินตนาการแตสามารถน าพาผูบริโภคหรือผูอาน 
เขาสูจินตนาการและเป็นหนึ่งเดียวกับอุดมการณแบทบาททางเพศ การแตูนเรื่อง Coppelion  
จึงเป็นการผลิตซ้ าและสืบทอดอุดมการณแบทบาททางเพศในต าแหนงแหงที่ที่สั งคมจัดวาง 
ตามพฤติกรรมที่เหมาะส าหรับเพศหญิงชาย (ทางชีวภาพ)  

2. ความรัก (แบบรักตางเพศ) ของฮีโรหญิง Coppelion จากการวิเคราะหแตัวบท
ในหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion ประเด็นที่ปรากฏใหเห็นนอยในหนังสือการแตูนเรื่องนี้ คือ  
เรื่องความรัก (แบบรักตางเพศ) ของตัวละครฮีโรหญิง โดยเรื่องนี้มีตัวละครคอพเพเลียนชาย คือ  
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ฮารุโตะ คุโรซาวะ ที่เปรียบเสมือนพระเอกของเรื่องนี้ และมีตัวละครฮีโรหญิง คือ ตัวละครนารุเสะ  
อิบาระ ที่จะมีฉากปรากฏในเรื่องของความรักกับตัวละครฮารุโตะ คุโรซาวะ แตอยางไรก็ตาม  
ฉากความรักและความสัมพันธแของทั้งสองตัวละครมีปรากฏคอนขางนอย และจะปรากฏในลักษณะ 
ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับภารกิจหนาที่ของตัวละคร เชน การท าภารกิจที่ เสี่ยงอันตรายจนถึงชีวิต  
ตัวละครจะมีการแสดงออกทางสีหนา แววตา หรือค าพูดที่แสดงถึงความเป็นหวง และเมื่อปรากฏ 
จะปรากฏในสถานการณแท่ีตัวละครฮีโรหญิงเป็นรองและ/หรืออยูภายใตตัวละครชาย เชน ไมสามารถ
ท าภารกิจนั้นไดดวยตนเองตองอาศัยตัวละครชาย ตัวละครชายเสียสละเสี่ยงชีวิตเขาไปท าภารกิจแทน  

จึงเป็นขอสังเกตวาเมื่อบทบาทของการเป็นฮีโรจากเดิมที่เป็นบทบาทของผูชาย 
เมื่อถูกถายโอนไปสูผูหญิงประเด็นเรื่องความรักและความสัมพันธแกลับถูกท าใหจางหายไปและ 
ถูกเชื่อมโยงเขากับบทบาทหนาที่แทนความสัมพันธแระหวางหญิงชาย จึงอาจเป็นไปไดวาตัวละครฮีโร
หญิงนอกจากจะถูกน าเสนอในลักษณะของการเป็นวัตถุทางเพศของผูอานเพศชายแลว การตัด 
ตัวละครฮีโรหญิงออกจากฉากรักหรือฉากความสัมพันธแตอคูครองหรือตัวละครพระเอกนั้น อาจเป็นผล
มาจากตองการสงวนตัวละครฮีโรหญิงไวเฉพาะใหกับผูอานเพศชาย เพ่ือใหผูอานเพศชายรูสึกวา 
ตัวละครฮีโรหญิงถูกสรางมาเพ่ือคูกับผูอานเพศชาย มิใชคูกับตัวละครชายหรือพระเอกของเรื่อง   
 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผูศึกษาเห็นวาการแตูนเรื่องนี้มีการสงตออุดมการณแบทบาท 
ทางเพศที่เป็นไปตามโครงสรางของระบบปิตาธิปไตย ที่เนนน าเสนอผูหญิงใหอยูในกรอบของบทบาท
ที่สังคมก าหนดซึ่งมาจากผูชาย จึงอาจเป็นผลใหผูอานเพศชายมีมุมมองที่สอดรับกับโครงสรางสังคม 
แตหากผูอานเป็นผูอานเพศหญิง ผลที่ไดจากการสัมภาษณแผูอานเพศหญิงยังมีการสอดรับหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากมุมมองของผูอานเพศชายหรือไม 

 
6.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

การศึกษาหนังสือการแตูนเรื่อง Coppelion ทั้งดานตัวบทและกลุมผูอานเพศชาย ท าให 
ผูศึกษามีความเห็นการแตูนเรื่อง Coppelion มีการน าเสนอภาพของผูหญิงในรูปแบบใหม คือ  
การก าหนดใหการแตูนแอคชั่นมีตัวละครเป็นผูหญิงหลักทั้งหมดและเป็นฮีโร ซึ่งที่ผานมาสวนใหญ
การแตูนญี่ปุุนประเภทแอคชั่นจะมีตัวละครหลักหรือตัวละครฮีโรที่เป็นผูชาย หรือมีตัวละครหลัก 
ที่มีทั้งชายและหญิง แตผูหญิงจะอยูในสถานะที่เป็นรองและ/หรือสนับสนุนตัวละครชาย แตเรื่องนี้ 
มีการสรางตัวละครหลักเป็นผูหญิงทั้งหมด ซึ่งส าหรับผูศึกษาแลว  หากมองเพียงผิวเผินสถานะ 
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ของผูหญิงดูเหมือนวาจะเปลี่ยนไป ผูหญิงถูกเชิดชูใหเป็นฮีโรไดเชนเดียวกันกับผูชาย แตอยางไรก็ตาม
การเปลี่ยนสถานะของผูหญิงใหเป็นฮีโรนั้น กลับกลายเป็นเพียงวิธีการสรางและน าเสนอผูหญิงรูปแบบ
ใหมที่อยูภายใตขนบของสังคมใหดูแยบยลมากขึ้น การเป็นฮีโรของตัวละครหญิงในการแตูนเรื่อง 
Coppelion จึงไมใชการปลดแอกใหกับผูหญิงอยางแทจริง แตการเป็นฮีโรหญิงกลายเป็นกรอบและ
ขอก าหนดในการใหการยอมรับและ/หรือยกยองเฉพาะกลุมผูหญิงที่ประพฤติตนตามที่สังคมคาดหวัง 

ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูผลิตสื่อที่ตองการชี้ชวนใหตระหนัก 
ถึงการสงเสริมบทบาทของผูหญิงใหมีความเป็นอิสระมากขึ้น ผูหญิงควรจะมีสิทธิและทางเลือก  
ของผูหญิงในการที่จะก าหนดคุณคาและความเป็นฮีโรในแบบของตนเอง สงเสริมใหผูหญิงมองเห็น
คุณคาของตัวเองในแบบที่ตนเองรูสึกพึงพอใจ ผูหญิงทุกสามารถเป็นฮีโรไดโดยไมจ าเป็นตองอยูภายใต
กรอบอ านาจของระบบชายเป็นใหญ 
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ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาวิจัย 
เรื่อง ตัวละครฮีโร่ผู้หญิงในการ์ตูนแอคชั่นญี่ปุ่น เรื่อง COPPELION: วิเคราะห์อุดมการณ์   

บทบาททางเพศและมุมมองของผู้อ่านเพศชาย 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 อายุ  
1.2 ทานเริ่มอานการแตูนเมื่ออายุเทาไหร และเหตุผลที่ทานเริ่มอานการแตูน 
1.3 ทานชอบอานการแตูนประเภทไหน 
1.4 เหตุผลที่ทานเลือกอานการแตูนประเภทดังกลาว 
1.5 ท าไมทานถึงชอบอานการแตูน 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครฮีโร่ 
2.1 ฮีโรในความคิดของทานเป็นอยางไร  
 2.1.1 ทานคิดวาจุดเดนที่ฮีโรควรมีคืออะไร 
2.2 หากกลาวถึงตัวละครฮีโร ทานจะนึกถึงตัวละครอะไรเป็นตัวแรก  
 2.2.1 ตัวละครฮีโรดังกลาวเป็นตัวละครฮีโรที่ทานชอบใชหรือไม และเหตุผลที่ทานชอบตัว
ละครดังกลาว 
2.3 ปกติทานเคยเห็นหรือเคยอานการแตูนที่มีตัวละครฮีโร เป็นผูหญิงนอกเหนือจากการแตูนเรื่องนี้
หรือไม  
 กรณีตอบวา เคยอาน 
 2.3.1 เนื้อหาของเรื่องเป็นอยางไร 
 2.3.2 ตัวละครฮีโรหญิงนั้นมีลักษณะอยางไร (ท้ังลักษณะนิสัยและลักษณะทางกายภาพ) 
2.4 ทานคิดอยางไรกับตัวละครฮีโรที่เป็นผูหญิง 
2.5 ในมุมมองของทานฮีโรผูหญิงตองมีหรือควรมีลักษณะอยางไร 
 2.5.1 ทานคิดวาจุดเดนที่ฮีโรหญิงควรจะมีคืออะไร 
2.6 ทานคิดวาระหวางฮีโรผูหญิงกับฮีโรผูชายมีความแตกตางกันหรือไม 
 กรณีตอบวา มีความแตกตาง 
 2.6.1 ทานคิดวาบทบาททางเพศของตัวละครสงผลตอความแตกตางระหวางฮีโรผูหญิงกับฮี
โรผูชายหรือไม อยางไร 
2.7 ในมุมมองของทาน ทานคิดวาเพราะอะไรตัวละครฮีโรสวนใหญถึงเป็นผูชายมากกวาผูหญิง 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนเรื่อง COPPELION  
3.1 ในเรื่องนี้มีการแตูนตัวละครหลักอยู 3 ตัว ขอใหทานอธิบายถึงลักษณะของตัวละครทั้ง 3 ตัว 
3.2 ส าหรับทานตัวละครหลักท้ัง 3 หรือตัวใดตัวหนึ่งเป็นฮีโรหรือไม  
 3.2.1 กรณีตอบวา เป็นฮีโร  
  3.2.1.1 ใหอธิบายถึงตัวละครที่ทานเลือกวามีความเป็นฮีโรอยางไร 
  3.2.1.2 ทานคิดวาตัวละครที่ทานเลือกวามีความเป็นฮีโรนั้น ควรเพ่ิมเติมอะไร
หรือไม อยางไร 
  3.2.1.3 หากเปลี่ยนตัวละครดังกลาวที่ทานเลือกเป็นผูชาย ทานคิดวาตัวละครควร
จะตองเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม อยางไร 
 3.2.2 กรณีตอบวา ไมเป็นฮีโร 
  3.2.2.1 เพราะอะไรตัวละครทั้ง 3 ถึงไมมีความเป็นฮีโร 
3.3 ทานชอบตัวละครไหนในเรื่องนี้ เพราะเหตุใดทานจึงชอบตัวละครนี้ 
 กรณีเลือกตัวละครที่ชอบไมตรงกับค าตอบขอ 3.2.1 
 3.3.1 ทานคิดวาตัวละครที่ทานชอบมีความเป็นฮีโรหรือไม 
3.4 ทานชอบตอนไหนในเรื่องนี้ และเหตุผลที่ทานชอบ 
 3.4.1 ในเนื้อหาของตอนที่ทานชอบ ทานคิดวามีการสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณแบทบาททาง
เพศหรือไม อยางไร 
3.5 ทานไมชอบตัวละครไหนในเรื่องนี้ และเหตุผลที่ทานไมชอบตัวละครนี้ 
3.6 ทานคิดวาจุดที่นาสนใจในเรื่องนี้คืออะไร  
3.7 ทานคิดวาเรื่องนี้มีความแตกตางกับการแตูนแอคชั่นเรื่องอ่ืนหรือไม อยางไร 
3.8 ทานคิดวาการเกิดขึ้นของตัวละครและเง่ือนไขของตัวละครฮีโรหญิงในเรื่องนี้ มีความสมเหตุสมผล
หรือไม    อยางไร (ผูศึกษาจะท าการยกตัวอยางเนื้อหาในบางสวนหรือบางตอนของเรื่อง)  
3.9 ทานคิดวาเพราะเหตุใดตัวละครคอพเพเลียนในเรื่องนี้สวนใหญจึงเป็นผูหญิง 
3.10 ในมุมมองของทาน ถาการแตูนเรื่องนี้เปลี่ยนเป็นตัวละครฮีโรเป็นผูชายจะมีความแตกตางหรือไม 
อยางไร  
3.11 ทานรูสึกอยางไร หากตองเขาไปอยูในสถานะที่เป็นผูไดรับความชวยเหลือจากผูหญิง  
3.12 หากใหทานเลือกตัวละครหนึ่งตัว ที่อยูในสถานะของผูรอดชีวิตที่ติดอยูในเขตพ้ืนที่อันตราย ทาน
จะเลือกเป็นตัวละครตัวไหน เพราะเหตุใด 
3.13 ทานมีความเห็นอยางไรกับการที่ตัวละครคอพเพเลียนในเรื่องนี้เมื่อเขาสูพ้ืนที่ของการตอสู แต
ยังคงอยูในเครื่องแบบนักเรียน 
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 3.13.1 ทานคิดวาชุดเครื่องของตัวละครมีผลการตอการเลือกอานการแตูนเรื่องนั้น ๆ หรือไม 
อยางไร 
3.14 ทานคิดวาเพราะเหตุใดตัวละครคอพเพเลียนที่เป็นผูหญิงจะตองมีขอจ ากัดเฉพาะของรางกายใน
เรื่องของการใหก าเนิด 
3.15 จากค าถามขอ 3.14 หากเปลี่ยนใหตัวละครคอพเพเลียนที่เป็นผูชายจะตองมีขอจ ากัดเฉพาะของ
รางกายในเรื่องของการใหก าเนิด ทานคิดอยางไรกับฮีโรผูชายที่ไมสามารถใหก าเนิดได 
3.16 ทานคิดวาความสามารถในการใหก าเนิดสงผลตอภาพลักษณแของการเป็นฮีโร (ทั้งในกรณีฮีโรชาย
และฮีโรหญิง) หรือไม อยางไร 
3.17 ในอนาคตทานอยากเห็นตัวละครฮีโรผูหญิงในลักษณะอยางไร  
3.18 ทานคิดอยางไรหากในอนาคตจะมีตัวละครฮีโรผูหญิงที่เพ่ิมขึ้นและเป็นที่นิยมมากกวาตัวละครฮี
โรผูชาย  
3.19 ทานคิดวาเป็นไปไดหรือไมที่ในอนาคต เมื่อกลาวถึงค าวาฮีโรจะนึกถึงภาพของผูหญิงมากกวา
ผูชาย  
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