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บทคัดย่อ

งานวจิยัในหวัข้อ “ตัวละครอมนษุย์กบัวฒันธรรมศกึษาในมังงะญีปุ่น่” มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาตวับทมงังะฉบบัภาษา

ไทย (การ์ตูนเล่ม) 3 เรื่อง ที่น�าเสนอตัวละครประเภท “อมนุษย์” คือเรื่อง โตเกียวกูล (Tokyo Ghoul) Parasyte 

หรือชือ่ไทยว่าปรสติ และเรือ่ง Attack on Titan ชือ่ไทยว่า ผ่าพิภพไททนั โดยระเบยีบวธิวิีจยัคอื การอ่านละเอยีด 

(close reading) และน�าทฤษฎีด้านวัฒนธรรมศึกษาคือ เสน่ห์แบบเป็นอื่น (exotism) ความเป็นอื่น (otherness) 

แนวคิดนิเวศส�านึก และทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์คือ สภาวะแปลกแยก (uncanny) มาใช้ในการวิเคราะห์ความหมาย

โดยนัยของตัวบทมังงะท้ังสามเรื่อง จากการวิเคราะห์พบว่า การที่มังงะกลุ่มนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเพราะ 

มีลักษณะร่วมกันคือ การน�าเสนอตัวละครประเภทอสุรกายหรืออมนุษย์คือ กูล ปรสิต และยักษ์ไททัน เมื่อศึกษา 

ตัวละครอมนุษย์ในมังงะสามเรื่องนี้ด้วยแนวคิดวัฒนธรรมศึกษาพบว่า การสร้างตัวละครอมนุษย์ที่มีลักษณะ 

ลกูผสมและการกนิเนือ้มนษุย์ก่อให้เกดิเสน่ห์แบบเป็นอืน่ ในขณะเดยีวกนักก่็อให้เกดิความหวาดสะพรงึต่อเผ่าพนัธุ์

มนุษย์ที่ก�าลังถูกคุกคามด้วยความเป็นอื่น อีกทั้งการที่ผู้แต่งแสดงสภาวะแปลกแยกของตัวละครอมนุษย์เหล่าน้ีได้ 

ตั้งค�าถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และการด�ารงอยู่แบบตั้งตนเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดในห่วงโซ่อาหารของ

มนุษย์เพื่อน�าไปสู่การทบทวนตนเอง และการสร้างจิตส�านึกต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของมนุษย์

รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา
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Abstract

The study “Non-human Beings and Cultural Studies in Japanese Manga.” aims to analyze 3 Japanese 

Manga in Thai version (cartoon books) which present non-human being characters: Tokyo Ghoul, 

Parasyte, and Attack on Titan by employing research methodologies are close reading, cultural 

studies theories such as exotism, otherness, ecological conscience and psychological analysis of 

uncanniness in analyzing connotations in 3 Manga cartoon books. This study reveals that these 

popular manga books share similarities in presenting non-human being characters, such as Ghoul, 

Parasyte, and Titan. Cultural study shows that the creation of hybrid non-human beings and 

cannibalism caused exotism and their popularity. Meanwhile it arouses human fearfulness from 

the thought of humans being threatened by otherness. Additionally, the uncanniness of these 

non-human beings provides philosophical questions to human beings concerning humanity and 

humans positioning themselves at the top of the food chain in order to re-examine themselves 

and establish environmental and ecological consciences among them.
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1. บทนำ� 
วรรณกรรมเป็นเครื่องสะท้อนสังคมและค่านิยม

แห่งยุคสมัย หากต้องการท�าความเข้าใจสังคมและ

วัฒนธรรมของชาติใดสามารถศึกษาได้จากวรรณกรรม

ของชาตินั้น ในกรณีของประเทศญ่ีปุ่น นอกจากตัว

บทวรรณกรรมแล้ว ญี่ปุ ่นประสบความส�าเร็จในการ

สร้างสรรค์สือ่ประเภทมงังะหรอืการ์ตนู ไลท์โนเวล (light 

novel) แอนิเมชัน วิดีโอเกม และภาพยนตร์ประเภท

ไลฟ์-แอคชั่น จนแพร่หลายไปทั่วโลก สื่อสมัยใหม่ของ

ญี่ปุ ่นอย่างมังงะและแอนิเมชันจึงสามารถน�ามาใช้

ศึกษาวิเคราะห์สังคมญี่ปุ่นได้ อีกทั้งมังงะและแอนิเมชัน

สามารถสะท้อนแนวคดิทีก่ว้างขวางไปถงึความเป็นสากล

ที่มนุษยชาติมีร่วมกันได้ ขอบเขตงานวิจัยในหัวข้อ “ตัว

ละครอมนษุย์กบัวฒันธรรมศกึษาในมงังะญีปุ่น่” คอืการ

ศึกษาตัวบทมังงะ 3 เรื่อง (การ์ตูนเล่มฉบับภาษาไทย) ที่

น�าเสนอตัวละครประเภท “อมนุษย์” คือเรื่อง โตเกียว

กูล (Tokyo Ghoul) มังงะเรื่อง Parasyte หรือชื่อ

ไทยว่าปรสิต และเรื่อง Attack on Titan ชื่อไทยว่า 

ผ่าพภิพไททัน เนือ่งจากพบว่ามงังะทีไ่ด้รบัความนยิมไป

ทั่วโลกกลุ่มนี้มีลักษณะร่วมกันคือการน�าเสนอตัวละคร

ประเภทอสุรกายหรืออมนุษย์คือ กูล ปรสิต และยักษ์

ไททัน โดยการศึกษามุ่งใช้ระเบียบวิธีทางวัฒนธรรม

ศึกษา (cultural studies) และแนวทางจิตวิเคราะห์

เพื่อพิจารณาในประเด็นเสน่ห์แบบเป็นอื่น (exotism) 

ความเป็นอ่ืน (otherness) และสภาวะแปลกแยก 

(uncanny) ท่ีถูกน�าเสนอผ่านตัวละครเหล่าน้ี รวมถึง

ขยายขอบเขตการวิจัยโดยใช้แนวคิดนิเวศส�านึกในการ

วิเคราะห์ว่ามังงะเล่มของญ่ีปุ่นมีการน�าเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับนิเวศส�านึกโดยใช้ตัวละครอมนุษย์เป็นส่ือกลาง

ในการน�าเสนออย่างไร

1.1. คว�มนิยมและแพร่หล�ยของมังงะเล่มทั้ง 

3 เรื่อง 

โตเกียวกูล (Tokyo Ghoul) ในชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า 

東京喰種 (Tōkyō Gūru) เผยแพร่คร้ังแรกในรูปแบบ

การ์ตนูหรอืมงังะญีปุ่น่ ประเภททีเ่รยีกว่าดาร์คแฟนตาซี 

โตเกียวกูลเป็นซีรีส์มังงะต่อเนื่องขนาดยาวที่เขียนและ

วาดภาพโดย ซุย อิชิดะ (Sui Ishida) พิมพ์เผยแพร่ใน

นิตยสารมังงะชื่อ Weekly Young Jump ช่วงเดือน

กันยายน ค.ศ.2011 และกันยายน ค.ศ.2014 ได้รับการ

รวบรวมเป็นชุด 14 เล่มในเดอืนสงิหาคม ค.ศ.2014 และ

ยังเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของ Jump Live ด้วย ต่อมา

มังงะเรื่องน้ีมีการดัดแปลงเป็นซีรีส ์แอนิเมชันทาง

โทรทัศน์ 12 ตอน โดยสตูดิโอ Pierrot ออกอากาศทาง 

Tokyo MX ช่วงเดอืนกรกฎาคมและกนัยายน ค.ศ.2014 

และกลับมาอีกครั้งในซีซั่นสองในชื่อ Tokyo Ghoul 

√A (Tokyo Ghoul Root A) ด�าเนินเรื่อง 12 ตอนตาม

เนื้อหาของมังงะ เริ่มออกอากาศเดือนมกราคมถึงเดือน

มีนาคม ค.ศ.2015 มิเพียงเท่านั้น บริษัท Viz Media 

ในประเทศสหรัฐอเมริกายังได้ตีพิมพ์มังงะเรื่องน้ีและ

บริษัท Funimation ซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อน�าไปท�าเป็น 

สตรีมม่ิงและโฮมวิดีโอ แอนิเมชันเรื่องโตเกียวกูลได้รับ

รางวัล Madman Entertainment ในสาขา digital 

distribution ของประเทศออสเตรเลีย โตเกียวกูลได้รับ

การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ประเภทไลฟ์-แอคช่ัน ฉาย 

ในประเทศญี่ปุ ่นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2017 และ

ภาพยนตร์แอนิเมชันในค.ศ.2018 ด้วยความนิยมท�าให้

โตเกียวกูลถูกปรับแปลงเป็นไลท์โนเวล (light novel) 

แอนิเมชันซีรีส์โทรทัศน์ วิดีโอแอนิเมชัน วิดีโอเกม และ

ภาพยนตร์ประเภทไลฟ์-แอคชั่น

มังงะเรื่อง Parasyte หรือชื่อไทยว่าปรสิต ชื่อ

ญี่ปุ ่นว่า 寄生獣  (Kiseijū) หมายถึงอมนุษย์ปรสิต 

(Parasitic Beasts) เป็นชุดมังงะสยองขวัญแนว

วิทยาศาสตร์ (Science fiction horror manga) เขียน

และวาดภาพโดย ฮิโตชิ อิวาคิ (Hitoshi Iwaaki) ตีพิมพ์

ในนิตยสาร Kodansha’s Afternoon ระหว่างปีค.ศ.

1988-1995 มังงะเรื่องปรสิตตีพิมพ ์ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกโดย Tokyopop, Del Rey 
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และ Kodansha Comics มงังะเรือ่งนีไ้ด้ถกูดดัแปลงเป็น

ภาพยนตร์ไลฟ์-แอคชัน่ในประเทศญีปุ่น่ช่วงปีค.ศ.2014 

และ 2015 และดัดแปลงเป็นซรีส์ีแอนเิมชนัโทรทศัน์โดย 

Madhouse ในชื่อ Parasyte -the maxim- 寄生獣 

セイの格率 (Kiseijū Sei no Kakuritsu) ออกอากาศ

ในประเทศญี่ปุ่นช่วงตุลาคม ค.ศ.2014 และมีนาคม 

ค.ศ.2015 เวอร์ชันให้เสียงภาษาอังกฤษออกอากาศท่ี 

Adult Swim’s Toonami block ในประเทศสหรัฐ-

อเมริกาช่วงตุลาคม ค.ศ.2015 และเมษายน ค.ศ.2016 

เรือ่ง Attack on Titan ชือ่ไทยว่า ผ่าพภิพไททนั 

ชื่อญี่ปุ่นว่า 進撃の巨人 (Shingeki no Kyojin) เป็น 

ชุดมังงะภาษาญี่ปุ ่นท่ีแต่งและวาดภาพโดย ฮาจิเมะ 

อิสายามะ (Hajime Isayama) ชุดมังงะน้ีตีพิมพ์ครั้ง

แรกในนิตยสาร Kodansha ‘s Bessatsu Shōnen 

ในเดือนกันยายน ค.ศ.2009 ได้รับการรวบรวมเป็นชุด 

25 เล่มในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2018 ฉากของเรื่อง 

ผ่าพภิพไททนัคอืโลกซ่ึงมนษุย์อาศัยอยูใ่นเมอืงล้อมด้วย

ก�าแพงใหญ่ยักษ์ที่ปกป้องมนุษย์จากมนุษย์กลายพันธุ์

ร่างยักษ์ที่เรียกว่า ไททัน พวกไททันมีความสูงแตกต่าง

กันไปและจับมนุษย์กินอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุดและไร้เหตุผล 

เรือ่งนีม้ศีนูย์กลางเรือ่งอยูท่ี่ อีเรน ยเีจอร์ (Eren Yeager) 

และเพื่อนวัยเด็กของเขา มิคาสา อัคเคอร์มาน (Mikasa 

Ackerman) และอาร์มิน อาร์เลิท (Armin Arlert) ผู้

เข้าร่วมในกองทพัทหารเพือ่สูก้บัไททนัหลงัจากบ้านเกดิ

ของพวกเขาถกูบกุรุกและไททนัจบัแม่ของอเีรนกนิ อเีรน

สาบานว่าจะแก้แค้นให้แม่และฆ่าไททันให้สิ้นไป เมื่อ

เรื่องด�าเนินไปความจริงเกี่ยวกบัไททนัค่อยๆเผยสู่ผู้อ่าน 

เรือ่งเล่าเปลีย่นศนูย์กลางไปที ่ฮสิทอเรีย เรซซ์ (Historia 

Reiss) ผูน้�าทมี เลว ี(Levi) กรชิา (Grisha) บดิาของอเีรน 

และตัวละครสนับสนุนอื่นๆ 

ไลท์โนเวลเรื่องผ่าพิภพไททันชุด Before the 

Fall ได้รับการดัดแปลงจากฉบับมังงะและเผยแพร่

ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2011 ต่อมามีการดัดแปลงเรื่อง

น้ีเป็นแอนิเมชันโทรทัศน์โดยบริษัท Wit Studio  

และ Production I.G  ออกอากาศในประเทศญี่ปุ่นทาง 

MBS ตัง้แต่ค.ศ.2013-2018 รวมทัง้ส้ินสามซซีัน่ ผ่าพภิพ 

ไททันมีการดัดแปลงเป็นวิดีโอเกมโดย Nitroplus รวม

มือกับ I.G และมีการปรับตามแอนิเมชันโดยบริษัท

พฒันาเกม Spike Chunsoft อกีด้วย มกีารดดัแปลงเป็น

ภาพยนตร์ประเภทไลฟ์-แอคชัน่ในชือ่ Attack on Titan 

และ Attack on Titan: End of the World อีกทั้งยัง 

ผลิตเป็นเว็บซีรีส์แบบไลฟ์-แอคช่ัน ในค.ศ.2015 มังงะ

เรื่องนี้ตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Kodansha 

USA ชดุนยิายสามชดุตพีมิพ์โดย Vertical  และแอนเิมชนั

เรื่องน้ียังถูกซ้ือลิขสิทธ์ิจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ 

Manga Entertainment ประเทศอังกฤษ และโดย 

Madman Entertainment ประเทศออสเตรเลยี ผ่าพภิพ 

ไททัน จึงนับเป็นมังงะที่ประสบความส�าเร็จทางการค้า

มากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2018 มังงะเรื่องนี้ได้

รับการพิมพ์ซ�้าถึง 74 ล้านชุดจนท�าให้เร่ืองนี้กลายเป็น 

ซีรีส์มังงะที่ขายดีที่สุดท�าให้เกิดการสร้างแอนิเมชันและ

ได้รับการวิพากษ์พูดถึงอย่างกว้างขวางตามมา

ชุดมังงะผ่าพิภพไททันได้รับความนิยมอย่าง

มากไม่เพียงแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่าน้ัน แต่แพร่ขยาย

ไปทั่วโลก ภาพของแอนิเมชันเรื่องนี้เป ็นข่าวหน้า

หนึ่งในหนังสือพิมพ์ฟรีในฮ่องกงในเดือนพฤษภาคม 

ค.ศ.2013 ในจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันก็นิยมมังงะ

เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ผ่าพิภพไททันได้รับความสนใจ

จากนักวิจารณ์ดังที่ปรากฏในนิตยสาร Electronic 

Times ของประเทศเกาหลีใต้ กล่าวหาว่าผ่าพิภพ 

ไททันเป็นการส่งสารด้านก�าลังการทหารที่ตอบสนอง

นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นในขณะน้ันคือนายชินโซ 

อาเบะ (Shinzō Abe) และชุดมังงะนี้ยังส่ันสะเทือน

เยาวชนฮ่องกงทีเ่หน็ว่าการบกุรกุของไททนัคอืภาพแทน

ของจีนแผ่นดินใหญ่ นักวิจารณ์สื่อฮ่องกง หว่อง ยุง-ทัท 

(Wong Yeung-tat) ชื่นชมแนวทางของนักเขียนอย่าง 

อิซายามะและความแปลกใหม่ของฉากในผ่าพิภพ 

ไททันซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้อ่านตีความได้อย่างหลากหลาย 
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ในค.ศ.2013 สื่อแอนิเมชันเรื่องน้ีถูกเช่ือมโยงกับโพสท์

บล็อก (blog) ของอิซายามะที่บ่งชี้ว่าการออกแบบตัว

ละคร ดอท พซิสิ (Dot Pixis) มทีีม่าจากแม่ทัพจกัรพรรดิ

ญี่ปุ่นนาม อะคิยามะ โยชิฟุรุ (Akiyama Yoshifuru) 

ท�าให้เกิดการวิพากษ์เรื่องสถิติทางสงครามของนายพล

ท่านนี้และการข่มขู่นักเขียนอย่างอิซายามะซึ่งเชื่อกันว่า

เป็นการโจมตจีากภายนอกทีไ่ม่ใช่ชาวญีปุ่น่ ด้วยเหตน้ีุผ่า

พภิพไททันจงึเป็นตวับททีด่ใีนการศกึษาประเดน็ทางการ

เมอืง ด้วยความนยิมและแพร่หลายของมงังะแนวอมนษุย์

ทัง้สามเรือ่งนีท้ีม่ลีกัษณะร่วมกนัคอืตวัละคร “อมนษุย์” 

จึงท�าให้ผู้วิจัยเลือกเป็นตัวบทในการศึกษา

1.2 เนื้อห�หลักและลักษณะร่วมในมังงะเล่ม

ทั้ง 3 เรื่อง 

โตเกียวกูลสร้างฉากในรูปแบบความจริงเสมือน

หรอืความจรงิทางเลอืก (alternative reality) ทีอ่มนษุย์

ในรูปแบบกูล (ghoul) กินมนุษย์เป็นอาหารและยังมีรูป

ร่างเหมอืนมนษุย์ปถุชุนทัว่ไป การด�ารงอยูร่่วมกบัมนษุย์

ของกูลนั้นเป็นความลับ อีกทั้งกูลยังหลบซ่อนวิถีกูลเพื่อ

หลบเลี่ยงความปรารถนาในอ�านาจเหนือมนุษย์ เนื่อง

ด้วยความเร็ว ผัสสะ และความสามารถในการเกิดใหม่ที่

เหนอืชัน้ของกูลอาจน�ามาซ่ึงการครองโลกแทนมนษุย์ กลู

โดยทั่วไปแข็งแรงกว่ามนุษย์ปุถุชนมากมายนัก ผิวหนัง

มีความทนทานต่ออาวุธทุกประเภทและมีอวัยวะพิเศษ

ที่เรียกว่า Kagune (赫子) ซ่ึงจะปรากฏชัดออกมาเพื่อ

ให้กูลใช้เป็นเครื่องมือเมื่อมีการต่อสู้เกิดขึ้น คุณลักษณะ

เด่นของกลูอกีประการหนึง่คอื เมือ่กลูตืน่เต้นหรอืหวิ เย่ือ

หุ้มตาจะกลายเป็นสีด�าและม่านตากลายเป็นสีแดง การ

เปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ของกูลเรียกว่า Kakugan (赫眼, 

red eye) ในกรณีของลูกครึ่งกูลจะมีการเปลี่ยนแปลง

ของดวงตาเพยีงข้างเดยีวเท่านัน้ ลกูครึง่กลูคอืผูท้ีก่�าเนดิ

จากกลูและมนษุย์ปกต ิหรอือาจเกดิจากการปลกูถ่ายยนี

จากอวัยวะของกูลสู่ร่างกายมนุษย์ได้ทั้งสองกรณี แต่ลูก

ครึ่งกูลจะมีความแข็งแกร่งมากกว่ากูลแท้ท่ีเรียกว่ากูล

เลือดบริสุทธิ์ (pure-blood ghoul) ลูกครึ่งกูลสามารถ

กินอาหารได้เหมือนมนุษย์ปกติ ในการล่ากูลนั้นน�าโดย

องค์การที่สนับสนุนโดยรัฐหลายองค์กร แต่องค์กรท่ี

ส�าคัญที่สุดคือ CCG 

เรื่องราวโตเกียวกูลกล่าวถึงชีวิตของ เคน คาเนกิ 

(Ken Kaneki) นักเรียนมัธยมผู้เกือบเอาชีวิตไม่รอดจาก

การเผชญิหน้ากบั รเิสะ คามชิโิร (Rize Kamishiro) คูร่กั

ของเขาที่เผยว่าตนเองเป็นกูล เขาถูกน�าส่งโรงพยาบาล

ในอาการโคม่า หลังจากหายป่วย เคนพบว่าตัวเขาได้รับ

การผ่าตัดที่ท�าให้เขานั้นกลายเป็นมนุษย์ครึ่งกูล อวัยวะ

บางส่วนของริเสะถูกปลูกถ่ายสู่ร่างกายเคนท�าให้เขา

กลายเป็นกูลท่ีต้องบริโภคเนื้อมนุษย์เพื่อด�ารงชีพ กูลผู้

จัดการร้านกาแฟ Anteiku ช่วยสอนเขาให้ด�ารงชีพใหม่

ในฐานะคนครึ่งกูล เคนพยายามอย่างมากในการใช้ชีวิต

ประจ�าวันร่วมกับกลุ่มสังคมกูล ในขณะเดียวกันก็ต้อง

ปกปิดอัตลักษณ์กูลของเขาจากเพื่อนๆ โดยเฉพาะ ฮิเด

โยชิ นากาชิกะ (Hideyoshi Nagachika) ผู้เป็นเพื่อน

สนิทที่สุดของเขา ซีรีส์โตเกียวกูลฉบับต่อมาคือ Tokyo 

Ghoul [Jack] เล่าถึงชีวิตของ คิโช อะริมา (Kishō 

Arima) และ ไทชิ ฟูระ (Taishi Fura) ตัวละครจากซีรีส์ 

หลัก ผู้กลายมาเป็นเพื่อนกันเมื่อพวกเขาเข้าร่วมกอง

ก�าลงัเพือ่พสูิจน์การตายของเพือ่นไทช ิจากการฆาตกรรม

ของกูลจนน�าไปสู่การตามรอยอะริมาของไทชิ และการ

เข้าร่วมกับองค์กร CCG (Commission of Counter 

Ghoul) สมาพนัธ์เพือ่การจดัการอาชญากรรมทีเ่กดิจาก

กูล และในซีรีส์ต่อมา Tokyo Ghoul: re กล่าวถึงการ 

สญูเสยีความทรงจ�าของเคนจากการสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ 

ของเขาในนาม ไฮเสะ ซาซาคิ (Haise Sasaki) สืบเนื่อง 

จากการที่สมองของเคนถูกท�าลายอย่างรุนแรงจากคิโช 

อาริมะ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมกลุ่มนักสืบพิเศษของ CCG ที่

เรียกว่า Quinx Squad ซึ่งผ่านการปลูกถ่ายอวัยวะ

กูลเช่นเดียวกับเขาเพื่อให้มีพลังพิเศษแบบกูล แต่ยังคง

สามารถด�ารงชีวิตปกติแบบมนุษย์ปุถุชนได้

เรื่องราวมังงะปรสิตบอกเล่าเรื่องราวของนักเรียน



84 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

มัธยมปลายอายุ 17 ปีชื่อ ชินิชิ อิซูมิ (Shinichi Izumi) 

ผู้อาศัยอยู่กับครอบครัวในย่านเงียบสงบในเมืองโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น ค�่าคืนหนึ่งสิ่งประหลาดคล้ายหนอน ส่วน

หัวคล้ายสว่านเจาะที่เรียกว่า ปรสิต ปรากฏตัวข้ึน มัน

สามารถเจาะเข้าสมองของมนุษย์ให้เป็นโฮสต์ (host) 

ผ่านทางรูหูและรูจมูก ปรสิตตัวหนึ่งพยายามคืบคลาน

เข้ารจูมกูของชนิิชขิณะทีเ่ขานอนหลบัแต่ไม่ส�าเรจ็เพราะ

เขาตืน่เสยีก่อน แต่ปรสติได้เข้าสูร่่างกายของเขาด้วยการ

เจาะหลุมเข้าไปในแขนแทน ในเวอร์ชันญี่ปุ่น ปรสิตเข้า

ทางแขนขวาของเขาและถกูขนานนามว่า Migi (ミギー) 

แปลว่า ขวา แต่ในภาคภาษาอังกฤษท่ีผลิตโดยบริษัท 

Tokyopop ค.ศ.1990 ปรสิตเข้าทางแขนซ้ายของชินิชิ 

และถูกเรียกว่า ซ้าย (Lefty) ชินิชิสามารถป้องกันมิให้

ปรสิตมิกิ (Migi) เข้าสู่สมองได้ สิ่งมีชีวิตท้ังสองตนน้ีมี

บุคลิกและความคิดที่แตกต่างกันไป เมื่อยามเผชิญกับ

ปรสิตตัวอื่น พวกมันใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และ

สร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ท�างานร่วมกันเพื่อความอยู่

รอด ส่ิงนี้ท�าให้พวกมันแข็งแกร่งในการสู้รบกับปรสิต

อื่นที่จู่โจมพวกมันบ่อยคร้ังเพราะต้องการให้สมองของ 

ชนิชิไิด้รบับาดเจบ็ ชนิชิจิงึรูส้กึว่าตนถกูบบีบงัคบัให้ต้อง

สู้กับปรสิตอื่นที่เห็นว่ามนุษย์น้ันเป็นอาหารด้วยความ

ช่วยเหลือของมิกิ 

ในมังงะเรื่องนี้ ปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิตไร้ถิ่นก�าเนิดซ่ึง

เริม่ต้นมากเ็ป็นสิง่มชีวีติรปูร่างคล้ายหนอนและสามารถ

เข้าสู่ร่างกาย ระบบสมองของมนุษย์ได้ เพื่อท่ีจะเข้าไป

หลอมรวมตัวมันพร้อมกับท�าลายอัตลักษณ์สมองของ

โฮสต์ที่มันฝังตัวอยู่ด้วย ปรสิตจะใช้อวัยวะที่จ�าเป็นที่สุด

ของร่างกายโฮสท์เพื่อให้ตัวมันมีชีวิตดังน้ันปรสิตจึงถูก

ขับดันด้วยความต้องการฆ่ามนุษย์ หลังจากท่ีมันหลอม

ตัวเองเข้ากับโฮสท์แล้ว ปรสิตจะแสดงความสามารถ

หลากหลายที่ท�าให้มันเป็นคู่ปรปักษ์ท่ีอันตรายท่ีสุดของ

มนุษย์ พื้นที่ที่มันเข้าถึงได้ในครั้งแรกอย่างศีรษะจะถูก

เปลี่ยนเป็นทิชชูอเนกประสงค์ส�าหรับปรสิต (versatile 

parasite tissue) ซึ่งสามารถรองรับรูปแบบการป้องกัน

และการท�าร้ายจากปรสิตได้หลายรูปแบบ ปรสิตที่

ประสบความส�าเร็จในการครอบครองสมองของโฮสต์

จะสามารถท�าให้สมรรถภาพทางร่างกายของโฮสต์เพิ่ม

สูงขึ้นได้ โดยทั่วไปแล้ว ศักยภาพความฉลาดของปรสิต

น้ันใกล้เคียงกับมนุษย์เน่ืองจากความคิดของมันเป็น

เหตุเป็นผลและเย็นชา ไร้อารมณ์ พวกมันยังสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ปรสิต 

มิกิ ท่ีสามารถพูดภาษาญี่ปุ ่นได้ภายในค�่าคืนเดียวที่

อ่านหนังสือวิชาภาษาญ่ีปุ่น ในขณะที่ปรสิตส่วนใหญ่

มักท�างานล�าพังท�าให้การฆาตกรรมสยองขวัญทบทวี

ขึ้นที่เรียกว่า การฆาตกรรมแบบเนื้อสับ (mincemeat 

murders) ในบางกรณี ปรสิตจะรวมกลุ่มเพื่อรักษา

จ�านวนไว้ ในตอนสุดท้าย ชินิชิพบว่าปรสิตอาจจะสร้าง

มาเพื่อเป็นพัฒนาการโต้กลับเผ่าพันธุ์มนุษย์น�ามาสู่บท

สรุปของเรื่องที่ปรสิตที่รอดชีวิตถูกสรุปว่าไปหลบซ่อน

และปรับตัวไปกับสังคมมนุษย์สืบไป 

เรือ่งผ่าพิภพไททนัใช้ฉากหนึ่งร้อยปีก่อนเริม่เรือ่ง

ในโลกเสมือนหรือโลกทางเลือก (alternate world) 

มนุษย์กลายพันธุ์ใหญ่ยักษ์หรือไททัน (巨人 Kyojin) 

ปรากฏขึ้นฉับพลันและกลืนกินมนุษย์โดยไม่มีเหตุผล 

มนุษย์ที่เหลืออยู่มีเพียงก�าแพงมหึมาสามด้านโอบล้อม

ไว้ ก�าแพงนอกสดุคอื ก�าแพงมาเรยี (ウォール・マリア

Wōru Maria) ก�าแพงส่วนกลางคือ ก�าแพงโรส (ウォー

ル・ローゼ Wōru Rōze) ก�าแพงในสุดคือ ก�าแพงชีนา 

(ウォール・シーナ Wōru Shīna) ภายในก�าแพงสาม

ก�าแพงนี ้มนษุย์อยูก่นัอย่างหวาดกลัวมากว่าร้อยปี หลาย

คนเติบโตโดยไม่เคยพบเห็นไททัน แต่ทุกส่ิงก็เปล่ียนไป

เมื่อวันหนึ่ง ยักษ์ไททันสูงหกสิบเมตร โคโลสสัสไททัน 

(Colossus Titan) ผุดขึ้นอย่างประหลาดหลังจากการ

โจมตีของไททันและท�าให้ก�าแพงนอกแตกร้าวไปห้าสิบ

เมตรในเขต ชิกันชินา (Shiganshina) ใกล้ก�าแพงมาเรีย

ท�าให้ยกัษ์ไททนัสามารถบกุเข้ามาในเขตได้ ไททนัพร้อม

อาวธุบกุเข้ามาในก�าแพงมาเรยี บงัคบัให้มนษุย์ต้องละทิง้

ดินแดนระหว่างก�าแพงมาเรียและก�าแพงโรส เกิดการ



85รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา   |  Ranwarat Kobsirithiwara   •   ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา   |  Paphonphat Kobsirithiwara

จ�ากัดประชาชนให้อยู่ในก�าแพงชั้นในท�าให้เกิดการเฟ้อ

ของประชากรจนเกิดความอดอยาก 

ไททันคือมนุษย์ยักษ์กลายพันธุ์สูงสิบถึงห้าสิบฟุต

และมีเรือนร่างแบบชายแต่ไม่มีเครื่องเพศ แม้ว่าพวก

มันไม่ต้องการอาหาร แต่มันก็มักโจมตีและกินมนุษย์ 

ไททันน�าพลังมาจากแสงอาทิตย์ นอกจากน้ันไททันยัง

ไม่มรีะบบย่อยอาหาร เมือ่มันกินเหยือ่มนษุย์เข้าไป ไททนั 

จะอ้วกลูกบอลใหญ่เมือกเหลวออกมาท่ีเรียกว่าบอลขน 

(hairballs) ลกูบอลนีม้ซีากมนษุย์อยูภ่ายใน หนงัของไท

ทันหนาแข็งยากจะเจาะหรือฟันได้ และพวกมันยังฟื้น

คืนชีพได้เร็วจากบาดแผลทุกชนิด ยกเว้นจุดอ่อนที่สุด

ของมนัคอืต้นคอ ในเรือ่งน�าเสนอการสูร้บระหว่างไททนั

กบักองทหารซึง่แบ่งเป็นสามกลุม่ ทหารกลุม่ทีม่บีทบาท

มากคอืกลุ่ม Survey Corps (調査兵団 Chōsa Heidan) 

ที่บุกเข้าไปในแดนไททันเพื่อยึดพื้นที่คืน กลุ่ม Survey 

Crops ถูกดูแคลนอย่างมากจากสังคมเพราะมีจ�านวน

คนตายเพิม่มากขึน้อย่างชดัเจนและมคีวามคบืหน้าน้อย

มาก กลุ่มทหารที่มีบทบาทรองลงมาคือกลุ่ม Garrison 

Regiment (駐屯兵団 Chūton Heidan) ท่ีคอยดูแล

ก�าแพงและชาวเมือง กลุม่ทีส่ามคอืกลุม่ Military Police 

Brigade (憲兵団 Kenpeidan) ผูด้แูลครอบครวัราชวงศ์

ที่อยู่สุขสงบที่สุดในก�าแพงชั้นใน แม้ว่าจะมีการโกงกิน 

คอรัปชั่นทางการเมืองก็ตาม กองทหารเหล่าน้ีใช้ตะขอ

กับเชือกล่ามเป็นอาวุธเรียกว่า Vertical Maneuvering 

Equipment (立体機動装置 Rittai Kidō Sōchi) ที่

ท�าให้พวกเขาสามารถกระโดดข้ามและโรยตวัจากก�าแพง 

ต้นไม้และตึกใกล้เคียงเพื่อโจมตีไททัน โดยมีดาบคู่และ

ท่อแก๊ซที่ท�าให้ลอยตัวสูงในอากาศได้ 

เรื่องราวเปิดเผยภายหลังว่าไททันนั้นถูกสร้างขึ้น

เมื่อ วายเมีย ฟริทซ์ (Ymir Fritz) พบแหล่งของชีวิต

อนิทรีย์ทัง้มวล “source of all organic life” และกลาย 

เป็นไททันต้นแบบที่เธอสามารถสร้างและควบคุมไททัน

อื่นได้ เมื่อวายเมียตายลง ผลข้างเคียงก่อให้เกิดไททัน

ตามมาในสิบสามปีให้หลัง ตัวเธอแยกกลายเป็นไททัน

เก้าตนที่ความสามารถของพวกมันสามารถส่งทอดให้

ใครก็ได้ เม่ือคนรุ่นก่อนหน้าที่เป็นไททันตายลง ไททัน

แบ่งออกเป็นเก้าชนิดคือ the Founding Titan, the 

Attack Titan, the Colossus Titan, the Armored 

Titan, the Female Titan, the Beast Titan, the 

Jaw Titan, the Cart Titan และ the War Hammer 

Titan กษตัรย์ิองค์ที ่145 ผู้มพีลงัของไททนับกุเบกิ (The 

Founding Titan) เดินทางมาที่เกาะพาราดิส (Paradis) 

ที่เขาเคยใช้ Colossus Titans สร้างก�าแพงและลบ 

ความทรงจ�าเรื่องวายเมียเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่รู้อะไร

เกีย่วกบัโลกภายนอก เรือ่งราวของผ่าพภิพไททันจงึเกีย่ว

พันกับการผจญภัยของ อีเรน, มิคาสา, อาร์มิน ผู้ซึ่งเคย

อยู่ที่เมืองชินกาชินา แต่เมื่อก�าแพงมาเรียพังลงเพราะ 

the Colossal Titan กับ the Armored Titan เหล่า

ไททันจึงสามารถบุกเข้าเมืองชินกาชินาได้ท�าให้เกิดการ

อพยพจลาจล อีกทั้งการถูกจับตาโดยไททันสร้างความ

หวาดกลัวแก่พลเมือง แม่ของอีเรนถูกจับกิน พ่อของเขา

หายไปอย่างลึกลับหลังจากมอบกุญแจห้องใต้ดินให้เขา 

อเีรนจงึต้องการฆ่าไททนัให้สิน้ไปและสมคัรเข้าสูก่องทพั

พร้อมกับเพื่อน ๆ ของเขา 

จากเน้ือหาของมังงะทั้งสามเร่ืองน้ีแสดงให้เห็น

การประกอบสร้างตัวละครประเภทอมนุษย์ได้อย่าง

ซับซ้อนและน่าสนใจ การกล่าวถึงที่มาของอมนุษย์ใน

ทั้งสามเรื่องนั้นแตกต่างกัน แต่ลักษณะที่มีร่วมกันคือ 

มนษุย์ล้วนอยูใ่นสถ�นะของเหยือ่สำ�หรบัอมนษุย์เหล่�

นี้ อมนุษย์ถูกนำ�เสนอให้เป็นขั้วตรงข้�มกับมนุษย์ ใน

ขณะเดียวกันก็ปร�กฏตัวละครลูกผสมที่มีลักษณะ

อมนุษย์และมนุษย์ในคนเดียวคือ ตัวละครที่ถูกปลูก

ถ่�ยอวัยวะกูล ตัวละครที่ถูกปรสิตฝังในร่�งก�ย และ

ตัวละครส�ม�รถกล�ยร่�งเป็นไททันได้ ลักษณะดัง

กล่าวน�ามาสู่การศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษาและจิต

วิเคราะห์ เมื่อพิจารณาว่าสิ่งที่มนุษย์หวาดกลัวและผลัก

ให้เป็นอื่นไปนั้น (กูล, ปรสิต, ไททัน) แท้จริงแล้วเป็น 

ส่ิงที่อยู ่ในตัวมนุษย์เอง อันอาจน�ามาสู่บทสรุปทาง
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ปรัชญาที่ว่า อมนุษย์เหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมแต่

เป็นสิ่งที่มนุษย์ก่อให้เกิดขึ้นหรือแม้แต่คือตัวของมนุษย์

เอง งานวิจัยแนวเปรียบเทียบมังงะสามเรื่องในประเด็น

อมนุษย์ชิ้นนี้สามารถตอบค�าถามทางวัฒนธรรมของ

ประเทศญีปุ่น่และวเิคราะห์ลกัษณะอนัเป็นสากลทีม่นษุย์

มีร่วมกันได้ อีกทั้งยังเป็นการใช้ตัวบทนอกเหนือจาก

วรรณกรรมคือมังงะในการศึกษาวัฒนธรรมญ่ีปุ่นด้วย

ทฤษฎทีางวฒันธรรมศกึษา โดยในบทความนีจ้ะน�าเสนอ

บทวิเคราะห์มังงะเล่มทั้ง 3 เรื่องใน 3 ประเด็นคือ เสน่ห์

แบบเป็นอืน่ (exotism) กบัการทบทวนตวัตนของมนษุย์, 

ภาวะลูกผสม (hybridity) ความแปลกแยก (uncanny) 

กับตัวละครลูกผสม และ มังงะแนววิทยาศาสตร์กับการ

สร้างนิเวศส�านึก 

2. เสน่ห์แบบเป็นอื่น (exotism) กับก�ร
ทบทวนตัวตนของมนุษย์

ในประเด็นแรกบทความนี้จะกล่าวถึงลักษณะ

ของอมนุษย์ในมังงะทั้งสามเร่ืองที่ก่อให้เกิดความแปลก

แยก (uncanny) และการถูกมนุษย์ผลักให้เป็นอื่นไป 

(other) แต่ในขณะเดียวกันความเป็นอื่นนี้ได้ก่อให้เกิด

เสน่ห์แบบเป็นอื่นหรือ exotism ขึ้นท�าให้มังงะท้ังสาม

เรื่องนี้ได้รับความนิยม ในเรื่อง ปรสิต ความเป็นอมนุษย์

เกดิขึน้จากการทีต่วัละครเอก “ชนิอจิ”ิ โดนหนอนปรสติ

พยายามชอนไชเข้าทางรูจมูก แต่ชินอิจิรู้สึกตัวตื่นขึ้นจึง

จับหนอนปรสิตขว้างออกจากตัวด้วยความตกใจ หนอน

ปรสิตจึงพุ่งเข้าใส่และเจาะเข้าท่ีฝ่ามือด้านขวาของชินอิ

จิ แต่เนื่องจากชินอิจิใช้เชือกรัดแขนของตนเพื่อป้องกัน

ไม่ให้หนอนปรสติเคลือ่นตวัไปยงัสมองของตนได้ หนอน

ปรสิตจึงฝังตัวและยึดแขนข้างขวาของชินอิจินับแต่น้ัน

ท�าให้เขามีลักษณะเป็นก่ึงมนุษย์ก่ึงปรสิต ส�าหรับเรื่อง 

โตเกยีวกลู ตวัเอก “คาเนก ิเคน” นกัศกึษามหาวทิยาลยั 

เอกวรรณคดี พบรักกับหญิงสาวนามริเสะ วันหนึ่งจึงขอ

นดัเดทกบัเธอ แต่ระหว่างทางเดนิกลบับ้านรเิสะได้แสดง

ตัวตนที่แท้จริงในร่างกูลและเข้าท�าร้ายเคนจนบาดเจ็บ

สาหัส ขณะที่เคนพยายามดิ้นรนหลบหนีด้วยความเจ็บ

ปวด เสาเหลก็จากอาคารสงูตกลงมาโดยไม่ทราบสาเหตุ

ทับร่างของริเสะท�าให้เธอเสียชีวิตทันที เคนได้รับการ

รักษาจากศาสตราจารย์คาโน่แต่นายแพทย์ท่านนั้นได้

ท�าการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะของริเสะซึ่งเป็นกูลให้กับ

เคน เคนจงึมดีวงตาของกลูหนึง่ข้างและต้องการกนิเลอืด

เนื้อของมนุษย์เป็นอาหาร 

 ในเรื่อง ผ่าพิภพไททัน ตัวละครเอก “เอเรน” 

อาศยัอยูก่บัแม่และพีส่าวบญุธรรมในเมอืงทีล้่อมรอบไป

ด้วยก�าแพงสูงตระหง่านเพื่อป้องกันมนุษยชาติจากสิ่งมี

ชวีติกนิคนขนาดใหญ่ทีเ่รยีกว่า ไททนั อยูม่าวนัหนึง่ขณะ

ที่เอเรนใช้ชีวิตตามปกติ ก็พบไททันขนาดมหึมาปรากฏ

กายขึ้นเหนือก�าแพงและท�าลายก�าแพงจนเกิดเป็นช่อง

ขนาดใหญ่ จนท�าให้ไททันหลายตนเข้ามาจับผู้คนกิน

รวมถึงแม่ของเอเรน ความตายของแม่ ท�าให้เขาตัดสิน

ใจที่จะเข้าร่วมรบกับกองทัพเพื่อล้างแค้นไททัน วันหนึ่ง

เอเรนได้ปฏิบัติภารกิจในการยับยั้งกองทัพไททันที่บุก

เข้ามาในก�าแพงแต่เขากลับถูกไททันจับกลืนกินเสียเอง 

ภายหลงัจากทีเ่ขาตกลงสูท้่องของไททนัร่างกายของเขา

กลับขยายใหญ่ขึน้และกลายเป็นไททนั ฉกีร่างของไททนั

ที่กลืนตนเข้าไปแล้วปรากฏกายต่อหน้าไททันและกอง

ก�าลังทหารทุกคนในร่างไททันตนใหม่เสียเอง 

จากเร่ืองราวการกลายเป็น “อมนุษย์” ของตัว

ละครทั้งสามแสดงให้เห็นว่าเดิมทีนั้นอมนุษย์ก็คือ

มนุษย์ ก่อนจะถูกกลืนกินจนมีลักษณะไม่ใช่มนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ ลักษณะคลุมเครือ แปลกปลอม ไม่สามารถ

ระบุประเภทได้นีเ้องท่ีก่อให้เกดิความรูสึ้กแปลกแยกและ

น่าหวาดสะพรึงที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ภาวะแห่งความ

เป็นอื่น” หรือ Other/Otherness ตัวละครทั้งสามได้

แสดงให้เห็นในสามประเด็นที่สอดคล้องกลับแนวทาง

ความเป็นอืน่ตามการน�าเสนอของฌอ็ง ฟรอ็งซวั สตัสซคั 

(Jean-François Staszak) ในหนังสือเรื่อง Publié 

dans International Encyclopedia of Human 

Geography ที่รวมและสังเคราะห์นิยามความเป็นอื่น
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จากความหมายทีน่กัวชิาการรุน่บกุเบกิเสนอแนะไว้ก่อน

หน้า เช่น Edward Said, Frantz Fanon, Benedict 

Anderson และ Simone De Beauvoir นักวิชาการ

เหล่านี้ได้นิยามความเป็นอื่นไว้ทั้งทางชาติพันธุ์ ชนชั้น 

และเพศสภาพ กล่าวโดยสรุปคือ ความเป็นอื่นเป็นสิ่งที่

ขึน้กบัวาทกรรมและมุมมองของบคุคลในการรบัรู ้“ความ

เป็นอืน่” นัน้ คอืการคดิว่าสิง่ทีต่รงข้ามกับเรา (us) ตัวตน 

(self) คือพวกเขา (them) และพวกอื่น (other) ความ

เป็นอืน่คอืการเลอืกบรรทดัฐานทีแ่บ่งแยกมนษุย์เป็นสอง

กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ยอมรับขนบและมีอัตลักษณ์ที่

ได้รับการยอมรับจากสังคม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ถูก

จ�าแนกว่ามคีวามผดิพลาด บกพร่องจงึถูกลดทอนคณุค่า

และถูกเหยียดหยามได้โดยง่าย (Staszak, 2009, p. 45)

คนที่อยู่ในกระแสหลัก (dominant groups) อาทิ 

ชาวตะวันตกในช่วงจักรวรรดินิยม คนผิวขาว คนเมือง

หลวง ฯลฯ คนกลุ่มนี้จะอยู่ในต�าแหน่งที่สามารถน�า

เสนอให้กลุ่มของตนอยู่ในกระแสหลักได้และสามารถ 

ตราหน้ากลุ่มอื่นนอกจากตนว่าเป็น “คนอื่น” คนเถื่อน 

คนป่า คนนอกรีต คนผิวสี อมนุษย์ ฯลฯ รวมไปถึงกลุ่ม

คนกระแสหลักยังสามารถผลักไส เนรเทศกลุ่มคนที่พวก

เขาเหนือกว่าและครอบง�าได้ การพยายามก�าจัดความ

เป็นอื่นที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นการแบ่งแยกด้วยพื้นที่

และขอบเขตคู่ตรงข้ามแบบเรา/เขาจึงท�าให้เกิดความ

ตรงข้ามระหว่าง “ตัวเรา” และ “คนอื่น” การจัดกรอบ

เช่นนี้ถูกกระท�าอย่างเป็นแบบฉบับตายตัวและมีการท�า

ซ�้าให้หนักแน่นน่าเชื่อถือขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ “ตัวตน/

ความเป็นเรา” (self) เกิดความรู้สึกเหนือกว่า/สูงส่ง

กว่า โดยที่ความเป็นคนอื่นน้ันจะถูกขับเน้นให้เด่นชัด

ขึ้นและถูกมองในแง่ลบดังคู่เปรียบ “มนุษย์” สูงส่งกว่า 

“อมนุษย์” แต่ในทางหนึ่ง “ความเป็นอื่น” ก็ดูเหมือน

จะมีนัยเชิงบวกเพราะได้ก่อให้เกิด “เสน่ห์แบบเป็นอื่น” 

(exotiism) ขึ้น 

ตามที่กล่าวมานี้ ลักษณะ “อมนุษย์” ที่ปรากฏ

ในมังงะท้ังสามเรื่องแสดงให้เห็นการแบ่งแยก “เขา” 

“เรา” ระหว่าง “มนุษย์” (human) กับสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่

มนุษย์ (non-human being) แต่เนื่องจากอมนุษย์ใน

เรื่องพัฒนามาจากร่างกายมนุษย์เอง เช่น มนุษย์ที่แขน

เป็นปรสิต มนุษย์ที่ถูกปลูกถ่ายความเป็นกูล และมนุษย์

ที่ได้รับพลังจากไททันผู้เป็นบรรพบุรุษแรกเริ่ม ตัวละคร

เหล่านีจ้งึมรีปูลกัษณะคล้ายมนษุย์แต่ทว่ากลบัมใิช่มนษุย์ 

การปรากฏตัวของอมนษุย์ทีถ่กูนิยามว่าเป็นผ ีปีศาจ สัตว์

ประหลาดเหล่านีก้ระตุน้ให้ความรูสึ้กอยากแบ่งแยกเพือ่

รกัษา “ตวัตน” ของมนษุย์เด่นชดัขึน้ กระนัน้ความแปลก

ประหลาดคลุมเครือนี้เองท่ีท�าให้ความสยดสยองของ

อมนุษย์กลายเป็นเสน่ห์แห่งความเป็นอื่น (exotism) 

จากการบรรยายลักษณะของอมนุษย์ไว้ ดังนี้ ปรสิตใน

เรื่อง ปรสิต ถูกบรรยายว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมทรงกลม

ขนาดเท่าลูกเทนนิสลอยลงมาจากท้องฟ้า เมื่อตกถึงพื้น

ดิน ปรากฏตัวหนอนฟักตัวออกจากสิ่งประหลาดทรง

กลม ตัวหนอนปรสิตจะค้นหาสิ่งมีชีวิตและเข้าสู่ร่างกาย

ของมนุษย์หรือสัตว์ทางหูหรือรูจมูก ตรงเข้าสู่สมองและ

กลืนกนิสมองเพือ่ยดึครองร่างกายของส่ิงมชีีวติ กรณขีอง

ปรสิตทีฝั่งตวัในมนษุย์จะมรีปูร่างภายนอกดปูกตเิหมอืน

มนษุย์หรอืสัตว์ต่าง ๆ  ทัว่ไป แต่ส่วนอวยัวะทีป่รสิตฝังตัว

จะสามารถเปล่ียนแปลงรูปร่างเป็นวัตถุต่าง ๆ ได้ เช่น 

เปล่ียนส่วนหัวเป็นหน้าตาของผู้คนที่เคยพบเห็น หรือ

เปลี่ยนเป็นใบมีดเพื่อใช้สังหารเหยื่อ เพื่อการต่อสู้ หรือ

เปลี่ยนรูปร่างเป็นปากขนาดใหญ่เพ่ือใช้เคี้ยวกินมนุษย์ 

ในเรื่องยังพบปรสิตที่ฝังตัวกับศรีษะของสุนัข และสุนัข

ตัวนั้นสามารถเปล่ียนส่วนศรีษะเป็นปากขนาดใหญ่เพ่ือ

ใช้กนิสนุขั และเป็นปีกเพือ่บนิไล่ตามชนิอจิ ิปรสติจะกนิ

สิง่มีชวีติชนดิเดยีวกบัร่างโฮสต์ของตน เพือ่การด�ารงชวีติ 

(Host คือ เหยื่อซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกปรสิตเข้าแอบแฝง

และดูดกินสารอาหาร) เช่น กรณีร่างโฮสต์ของปรสิตคือ 

มนุษย์ ปรสิตจะกินมนุษย์ กรณีร่างโฮสต์ของปรสิตเป็น

สุนัข ปรสิตจะกินสุนัข เป็นต้น 

ในเรื่อง โตเกียวกูล กูลจะมีรูปร่างลักษณะเหมือน

มนุษย์ทุกประการ กูลมีเอกลักษณ์ส�าคัญคือสามารถ
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แสดงดวงตาสีแดงทั้งสองข้างหรือเก็บซ่อนได้ นอกจาก

นี้ในเลือดของกูลจะมีเซลล์พิเศษที่เรียกว่า เซลล์ RC มี

ลักษณะเป็นของเหลวท่ีสามารถเปลี่ยนสภาพได้ หาก

กูลมีอารมณ์ที่รุนแรงจะสามารถผลักดันเซลล์ RC ออก

มาจากร่างกายและแสดงรูปร่างเป็นอาวุธท่ีมีลักษณะ

แตกต่างกัน (ในเรื่องเรียกอาวุธท่ีมีลักษณะเฉพาะน้ีว่า 

คาคุเนะ) และเซลล์ RC นี้ต้องการสารอาหารบ�ารุงเป็น

เลือดเนื้อของมนุษย์ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้กูลต้องกินมนุษย์

เพื่อการยังชีพ ส่วนอมนุษย์ไททัน ในเรื่อง ผ่าพิภพ

ไททัน ปรากฏไททันสองประเภทคือ อมนุษย์ไททันท่ี

มีสติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นมนุษย์ที่สามารถกลายร่างเป็น

ไททันได้เนื่องจากได้รับพลังจากไททันผู้เป็นบรรพบุรุษ

แรกเร่ิม และอมนุษย์ไททันท่ีไร้สติสัมปชัญญะหรือใน

เรื่องเรียกว่าไททันไร้เดียงสา ซึ่งเป็นมนุษย์ที่ถูกฉีดน�้า

ไขสันหลังของไททันเข้าไปในร่างกายและกลายร่าง

เป็นอมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ ไม่สวม

เสื้อผ้า ขนาดของแต่ละตัวไม่เท่ากันมีขนาดตั้งแต่เท่า

มนษุย์จนถึงสงูกว่า 50 เมตร ใช้ชวีติอยูใ่นธรรมชาตนิอก

ก�าแพงซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตอาศัยของมนุษย์ พฤติกรรม

เหมอืนกบัสตัว์ทัว่ไป อาหารชนดิเดยีวทไีททนัล่าเพือ่การ

ด�ารงอยู่คือมนุษย์

ความคลุมเครือที่คล้ายมนุษย์แต่ก็มิใช่มนุษย์นี้เอง

ได้ก่อให้เกดิ “เสน่ห์แบบเป็นอ่ืน” (exotism) นกัวิชาการ 

ท.ีโทโดรอฟ (T.Todorov) ได้กล่าวถึง เสน่ห์แบบเป็นอืน่ 

ว่ามีนัยทางภูมิศาสตร์คือการแบ่งแยกแบบ ท่ีน่ี (here) 

กับที่อื่น (elsewhere) โดย “ที่นี่” จะนิยามจากสิ่งที่เรา

คุ้นเคยรู้จักมักคุ้นและความปกติ ในขณะที่ “ที่อื่น” จะ

ถูกนิยามว่าเป็นที่ไม่รู้จัก ผิดประหลาด น่าหวาดกลัวใน

ขณะเดียวกันก็ยั่วยวนให้เข้าไปค้นหา คุณลักษณะของ

เสน่ห์แบบเป็นอืน่จึงถกูท�าให้เกดิข้ึนโดยการให้คณุค่าต่อ 

“คนอื่น” ตรงข้ามกับอคติแบบชาติพันธุ์เป็นศูนย์กลาง 

(ethnocentric bias) คือการเห็นว่าชาติพันธุ์อื่นหรือ

สิ่งที่ไม่คุ ้นเคยนั้นก็เป็นสิ่งท่ีน่าค้นหามีเสน่ห์ด้วยเช่น

กัน เสน่ห์แบบเป็นอื่นจึงประกอบด้วยการแสดงความ

กระหายใคร่รู ้และการให้คุณค่าต่อความเป็นอื่นนั้น

ท�าให้ความเป็นอื่นถูกผลิตซ�้า ๆ ตอกย�้าความประหลาด

ยิ่งขึ้น ดังเช่น ภาพจิตรกรรมตะวันออก สวนสัตว์มนุษย์ 

การเต้นแบบน่าอัศจรรย์ตื่นตา ฯลฯ (Todorov, 1994, 

p. 23) เสน่ห์แห่งความเป็นอื่นจึงเกิดขึ้นเม่ือมนุษย์ได้

มีประสบการณ์รับชมส่ิงประหลาดน้ันและเป็นไปเพื่อ

สนับสนุน “ความเป็นตัวเรา” ที่ถูกนิยามว่าสูงส่งกว่า 

เช่นเดียวกับการรบัรูต้วับทมงังะท่ีน�าเสนอเสน่ห์แบบเป็น

อืน่ของตวัละครอมนุษย์ทีแ่ม้จะชวนสยองแต่กน่็าตดิตาม

กระตุ้นความกระหายใคร่รู้ของผู้ชม

การมีอยู่ของอมนุษย์ในทั้งสามเรื่องน้ีในทางหน่ึง

ท�าให้มนุษย์รู ้สึกถึงความสูงส่งกว่าของตน ในขณะ

เดียวกันก็ท�าให้มนุษย์หวาดกลัวว่าตนมิใช่ส่ิงมีชีวิต

ชนิดเดียวท่ีมีอ�านาจสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร หากแต่มีส่ิง

มีชีวิตที่คล้ายกับตนและก�าลังกลืนกินมนุษย์ด้วยเช่น

กัน ในความสัมพันธ์และการประเมินค่าเสน่ห์แบบเป็น

อื่นนี้ย่อมมีฝ่ายที่วางตนสูงกว่าซ่ึงในมังงะทั้งสามเรื่อง

นี้คือ มนุษย์ การน�าเสนอตัวละครอมนุษย์จึงน�าไปสู่

การทบทวนตัวตนของมนุษย์ว่า มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตที่

มีขอบเขตความเป็นมนุษย์ที่ชัดเจนเพียงไร มนุษย์เป็น 

สิ่งมีชีวิตสูงสุดในห่วงโซ่อาหารจริงหรือไม่ และมนุษย์

สูงส่งกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจริงหรือ 

3. ภ�วะลูกผสม (hybridity) คว�มแปลก
แยก (uncanny) กับตัวละครลูกผสม 

นอกจากตัวละครอมนุษย์ที่เป็นตัวละครเอกแล้ว 

มังงะทั้งสามเรื่องนี้ยังน�าเสนอตัวละครลูกผสมซึ่งความ

เป็นลูกผสม (hybridity) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น

อื่น (otherness) ที่ก่อสภาวะแปลกแยก (uncanny) ใน

การรับรู้ของผู้ชม แนวคิดดังกล่าวสามารถน�ามาอธิบาย

ตัวละครกลุ่มลูกผสมในมังงะท้ังสามเรื่องนี้ได้ กล่าวคือ 

ภาวะลูกผสมได้ท�าให้ตัวละครกลุ่มนี้ถูกท�าให้เป็นชาย

ขอบและน�ามาซึ่งการพยายามก�าจัดตัวละครลูกผสม 

ในเรือ่ง ปรสติ คอืตวัละครทีม่ร่ีางเป็นมนษุย์แต่มอีวยัวะ



89รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา   |  Ranwarat Kobsirithiwara   •   ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา   |  Paphonphat Kobsirithiwara

บางส่วนที่ถูกปรสิตครอบครอง ได้แก่ “อิซุมิ ชินอิจิ” มี

แขนขวาเป็นปรสิต ชื่อ “มิคกี้” และ “อุจิดะ มาโมรุ” 

มีคางล�าคอเป็นปรสิต ชื่อ “โจ” ตัวละครท่ีมีลักษณะ

ลูกผสมในที่นี้จะใช้ค�าว่าไฮบริด จะเป็นสิ่งแปลกแยก

จากทั้งมนุษย์และปรสิต และต้องปกปิด ความจริงกับ

มนุษย์ว่าตนเองมีปรสิตเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย ต้อง

หลีกเลี่ยงการพบเจอกับปรสิต เนื่องจากปรสิตเองก็มอง

ว่าตวัละครไฮบรดิเป็นภยัต่อด�ารงอยูข่องตนเช่นกนัหาก

ตัวตนถูกเปิดเผย ด้วยเหตุน้ีตัวละครไฮบริดจึงไม่ได้รับ

การยอมรบัจากทัง้มนษุย์และปรสติ ซึง่อาจวเิคราะห์ด้วย

แนวคิดภาวะลูกผสมดังที่มีนักวิชาการสายสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์น�าเสนอไว้ ดังจะได้กล่าวต่อไป 

ในเรื่อง โตเกียวกูล ตัวละครไฮบริดในเรื่องคือ 

คาเนกิ เคน ซึ่งแต่เดิมเป็นมนุษย์แต่ภายหลังได้รับการ

ปลูกถ่ายอวัยวะของ ริเสะ ซ่ึงเป็นกูลให้ จึงท�าให้ เคน 

กลายเป็นลกูผสมมนษุย์และกลู การเป็นตวัละครไฮบรดิ

ของเคนท�าให้เขาไม่ได้รับการยอมรับทั้งจากมนุษย์และ

กูล ทันทีที่เคนแสดงดวงตาสีแดงหนึ่งข้างให้มนุษย์เห็น 

กจ็ะถกูประณามว่าเป็นปีศาจ “อะไรเนีย่ตานัน้ สยองโว้ย 

ไปให้พ้นเลย ไอ้ปีศาจเอ้ย” ผู้คนทั่วไปมองว่า กูลเป็น

อันตรายและควรแก่การก�าจัด ดังที่รุยซาวะจากแผนก

ข่าวกรองตอบค�าถามของโทกะเกี่ยวกับการฆ่ากูลที่เป็น

เด็กว่า “ไม่เป็นไรหรอกก็กูลน่ะ ไม่ใช่มนุษย์ซะหน่อย 

ถ้าปล่อยไว้อาจจะเป็นอนัตรายกบัพวกเราก็ได้ เพราะงัน้

ก็สมควรโดนก�าจัดแล้วล่ะจ้ะ” ซึ่งเป็นการประเมินค่าว่า

กูลไม่มีค่าเท่ากับสิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่ามนุษย์ และส�าหรับ

กูลเอง เคนก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้รับการยอมรับ

เช่นกัน ดังเช่นเมื่อเคนพบกับโทกะ โทกะซึ่งเป็นกูลและ

ดูแคลนเคนว่า “คนอย่างนายที่เป็นอะไรก็ไม่ได้ซักอย่าง

น่ะ ในโลกนีไ้ม่มทีีใ่ห้อยู”่ เคนเองกย็อมรบัถึงความแปลก

แยกที่ไม่สามารถเข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ “ผมอยู่กับ

ฮิเดะ (เพื่อนสนิทที่เป็นมนุษย์) ต่อไปไม่ได้แล้ว แต่จะใช้

ชีวิตในโลกของ กูล ก็ไม่ได้ คนที่ไม่ใช่ทั้งมนุษย์และไม่ใช่

ทัง้กลูอย่างผม ผม...มแีต่ต้องอยูต่วัคนเดยีว... ไม่มทีีไ่หน

ในโลกที่เราจะอยู่ได้เลย” จากค�ากล่าวของเคนแสดงให้

เห็น “สภาวะลูกผสม” ที่ท�าให้เขาไม่อาจจัดตนเองเข้า

กรอบของกลุ่มใดได้เลยและถูกเนรเทศจากทั้งสองกลุ่ม 

ในเรื่อง ผ่าพิภพไททัน มีตัวละครไททันที่ได้รับ

พลังจากไททันบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นตัวละครไฮบริดคือ 

เอเรน เขาสามารถเปลีย่นร่างเป็นไททนัได้จากพลงัพเิศษ

ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาจากผู้เป็นพ่อ การเป็นตวัละครไฮ

บริดของเอเรนเป็นภยักบัตวัเอเรนเป็นอย่างมาก ทัง้จาก

มนุษย์และจากกลุ่มไททัน นอกจากเอเรนแล้ว ยังมีกลุ่ม

มนุษย์ท่ีสามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันได้และกลุ่มไททัน

เหล่านี้ตามล่าเอเรน ส�าหรับมนุษย์เอง เอเรน ถูกมองว่า 

เป็นภัยพิบัติ ภายหลังจากที่เอเรนกลายร่างเป็นไททัน

เพื่อช่วยอามิน เพื่อนสนิทจากการถูกกิน และเข่นฆ่า 

ไททันที่เข้ามาท�าลายหมู่บ้านจนหมด เอเรนถูกจับกุม

และน�าตัวมาไต่สวนในความผิดฐานเป็นอันตรายและ

เป็นปรปักษ์กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ แม้แต่กลุ่มเพื่อนทหาร

ด้วยกันก็ยังมองเอเรนด้วยสายตาเกลียดและกลัว 

เพราะเห็นเอเรนในร่างไททัน ลักษณะความก�ากวมที่

คล้ายมนุษย์แต่กลืนกินมนุษย์นั้นท�าให้ตัวละครเหล่า

นี้อยู่ในภาวะก่ึงกลาง (inbetween) หรือภาวะที่นัก

วิชาการยุคหลังอาณานิคมใช้เรียกกลุ่มคนที่ไม่สามารถ

จดัเข้ากลุม่ใดของสงัคมได้ว่าภาวะ “ไม่ใช่ที่นีแ่ละทีน่ั่น” 

(neither here nor there) 

ดังที่โฮมิ เค บาห์บาห์ (Homi K. Bhabha) นัก

ทฤษฎีคนส�าคัญผู้มีคุณูปการต่อแนวคิดเรื่องวัฒนธรรม

ในยุคหลังอาณานิคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์

ได้เสนอแนวคิดส�าคัญเก่ียวกับยุคหลังอาณานิคมคือ 

ลักษณะลูกผสม (hybridity) ไว้ว่า ลักษณะลูกผสมได้

เปิดพืน้ทีใ่ห้กบัอตัลักษณ์ของคนในยคุหลังอาณานคิมทีม่ี

การผสมผสานมากกว่าวฒันธรรมเดยีวและการท�าความ

เข้าใจว่ามนุษย์ไม่อาจจัดกรอบแบ่งแยกสิ่งใดได้ด้วย

เพศสภาพ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมใดเพียงอย่างเดียว ใน

การพยายามจัดสิ่งต่างๆเข้ากรอบของมนุษย์จะมีสิ่งที่ไม่

สามารถเข้ากรอบได้ทัง้ท่ีนีแ่ละทีน่ัน่เกดิขึน้และจะท�าให้



90 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

สิง่นัน้ถูกมนษุย์ต่อต้านเสมอ แนวคดิส�าคญัของบาห์บาห์

ในวฒันธรรมศกึษายคุหลงัอาณานคิมคอื ลกัษณะลกูผสม 

(hybridity) การลอกเลยีนแบบ (mimicry) ความก�ากวม 

(ambivalence) ลกัษณะแบบฉบบั (the Stereotypes) 

ความแปลกแยก (the Uncanny) ความเป็นชาติ (the 

Nation) และความเป็นอ่ืน (Otherness) ซ่ึงแนวคิดเหล่า

นี้สามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางวัฒนธรรมศึกษา

ได้ ในกรณีของมังงะท้ังสามเร่ืองน้ีลักษณะไฮบริดของ

ตัวละครลูกผสมได้ก่อให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า ความแปลก

แยก (uncanniness) ซ่ึงน�ามาสู่การถูกผลักให้เป็นอื่น

จากมนุษย์ (Bhabha in Easthope, 1998, p. 146)

ส�าหรับอมนุษย์และตัวละครไฮบริดน้ัน ตาม

แนวคิดเร่ืองความแปลกแยกของบาห์บาห์แล้ว เขาใช้

ในความหมายว่า Unhomely หมายถึงความรู้สึกแปลก

แยกกับบ้านของตนเองเปรียบได้กับความรู้สึกของตัว

ละครมนุษย์ในเร่ืองเมื่อพบกับอมนุษย์ในบ้าน เมือง 

สังคมของตนแล้วเกิดความรู้แปลกแยกไม่คุ้นเคย และ

หมายถึงความรู้สึกของตัวละครไฮบริดเองที่รู้สึกแปลก

แยกกับตนเองที่ไม่สามารถจัดเข้ากรอบเกณฑ์ใดของ

สังคมได้เลย บาห์บาห์พัฒนาแนวคิดเรื่องความแปลก

แยกมาจากแนวทางจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ ฟรอยด์ 

ที่ว่าความแปลกแยกนั้นมักมาพร้อมกับความน่าสยอง

กลัว เป็นสิ่งที่กระตุ้นความน่าสยองขวัญ เนื่องจากยัง

ไม่มีการจ�ากัดความที่แท้จริงค�านี้จึงถูกใช้แบบเหมา 

รวมถึงทุกสิ่งที่ก่ออารมณ์สะพรึงกลัว ฟรอยด์กล่าวว่า

คนเราก็ยังต้องการหานิยามท่ีแบ่งแยกชัดเจนระหว่าง

คณุสมบตัขิองสิง่ทีเ่ป็น ความแปลกแยก (uncanny) กับ

ความน่ากลัวธรรมดา (fearful) ไม่ว่าจะมีการพยายาม

รวบรวมคุณลักษณะร่วมของสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึก

แปลกแยก สักเพียงใดก็ได้ผลลัพธ์เดิมคือ สิ่งแปลก 

แยกก็คือสิ่งที่ท�าให้เกิดความสะพรึงกลัวซึ่งสามารถเกิด

ขึ้นแม้ในสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ตาม “the familiar can 

become uncanny and frightening” (Freud, 1919, 

p. 2) ฟรอยด์จึงใช้การเปรียบเทียบทางภาษาเพื่อหา

นิยามของค�าว่า uncanny จนได้บทสรุปว่า uncanny 

คือความน่ากลัวเพราะมันคือส่ิงที่ “ไม่รู้จักและไม่คุ้น

เคย” ซึ่งความไม่คุ้นเคยขึ้นกับบริบทภายในตัวบทนั้น

เอง ดงันัน้บรบิทของความไม่คุน้เคยในมงังะทัง้สามเรือ่ง

นี้คือ ปรสิต กูล และไททัน เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งสาม

เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย อีกท้ังเม่ือพวกมันเข้า

มาผสมอยู่ในตัวละครจนท�าให้มีลักษณะไฮบริดที่มีหน้า

ตาแบบมนุษย์ที่คุ้นเคยแต่ก็กลับกลายเป็นความคุ้นเคย

ที่สยดสยอง 

การน�าแนวคิดความแปลกแยกของบาห์บาห์มาใช้

ในการวเิคราะห์ตวัละครอมนษุย์เผยให้เหน็ว่าแท้จรงิแล้ว

การที่มนุษย์หวาดกลัวและเกิดความรู้สึกแปลกแยกกับ

ตัวละครลูกผสมนั้นเนื่องมาจากปัญหาในการรับรู้ตัวตน

ของมนุษย์คือ ความคิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดใน

ห่วงโซ่อาหารและแบ่งแยกสิ่งมีชีวิตอื่นให้เป็นสิ่งแปลก

แยกไป ความแปลกแยกในที่นี่จึงเกิดขึ้นจากนิยามและ

การตัดสินของมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว ด้วยแนวคิดนี้บาห์

บาห์เสนอให้มนุษย์ทบทวนว่าทุกอย่างในโลกล้วนมี

ลักษณะทวิอัตลักษณ์ (dual identity) ด้านหนึ่งมีความ

ชัดเจนมั่นคง (มนุษย์) แต่อีกด้านหน่ึงก็มีความแปลก

แยก (อมนุษย์) เพราะทั้งสิ่งมีชีวิตและวัฒนธรรมต่างก็มี

การเปลี่ยนแปลง เลื่อนไหล หลอมรวมกันได้เสมอ และ

ยังถูกให้ความหมายโดยบุคคลภายนอกวัฒนธรรมนั้น

ด้วย ตามแนวคดิของบาห์บาห์แล้ว แม้มนษุย์จะพยายาม

ยนืยนัความมัน่คงและเป็นหนึง่เดยีวของเผ่าพนัธุต์น ทว่า

ก็ได้เผยให้เห็นสิ่งอื่นที่ผสมผสานอยู่ในตนเองเช่นกัน ดัง

นัน้ความหวาดกลัวทีม่นษุย์มต่ีออมนษุย์ แท้จรงิแล้วอาจ

เป็นการ “กลัวตนเอง” ด้วยการตระหนักได้ว่า “ความ

เป็นมนุษย์” นั้นหลากหลาย เลื่อนไหล และสามารถถูก

ท�าให้ขอบเขตพร่าเลือนได้ด้วยตัวของมนุษย์เองที่สร้าง

อมนุษย์นั้นขึ้นมา 
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4. มังงะแนววิทย�ศ�สตร์กับก�รสร้�งนิเวศ
สำ�นึก 

มงังะทัง้สามเรือ่งนีก้ล่าวถงึจดุก�าเนดิของอมนษุย์ที่

มทีีม่าจากสิง่ประหลาดทีค่กุคามมนษุย์คอื ปรสติ กลู และ

ไททัน เรื่องราวการกลืนกินมนุษย์โดยอมนุษย์เหล่านี้ถูก

อธบิายด้วยหลกัการทางวทิยาศาสตร์ เช่น ความสมัพนัธ์

แบบปรสิตที่ใช้ร่างมนุษย์เป็นโฮสท์ (host) การเป็นกูล

เนื่องมาจากเซลล์ RC เกิดขึ้นในร่างกาย และการสืบต่อ

ความเป็นไททันด้วยการฉีดน�้าไขสันหลังของไททันเข้า 

ตวัมนษุย์ จงึเป็นทีน่่าสนใจว่าการทีม่งังะสามเรือ่งนีเ้ป็นที่

นยิมส่วนหนึง่เป็นเพราะองค์ประกอบของการเป็น “มงังะ 

แนววิทยาศาสตร์” และน�ามาสู่ประเด็นท่ีว่ามังงะแนว

วทิยาศาสตร์ได้ส่งผลต่อผูอ่้านอย่างไร ซ่ึงเมือ่พจิารณาตัว

บทแนววทิยาศาสตร์ ในทางวรรณกรรม วรรณกรรมแนว

วิทยาศาสตร์มีพันธกิจในการน�าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม

อันเกิดจากมนุษย์และมุ่งสร้างส�านึกเชิงนิเวศหรือนิเวศ

ส�านึกขึ้นในการรับรู้ของผู้อ่าน 

ในการแบ่งแยกสิง่ต่าง ๆ  ในโลกนัน้ การเป็นมนษุย์

ถูกนิยามด้วยความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นในโลก แต่

จากการศึกษาทางนิเวศวิทยาท�าให้มนุษย์ได้รับรู้ว่าตน

ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวในโลก ความรู้นี้ควรท�าให้มนุษย์

ตระหนักว่าควรถ่อมตนและมองออกไปนอกโลกของ

ตนเองเพื่อพบว่ามีมุมมองในการมองโลกนอกเหนือจาก

ที่มนุษย์ก�าหนดไว้ (ชาย หญิง ด�า ขาว มนุษย์ ปลา นก) 

นักวิชาการ อาร์เธอร์ เคลิก (Arthur Clarke) กล่าวไว้

ในหนังสือ 2001: A Space Odyssey ว่า การปะทะ

กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ส�าคัญต่อการด�ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของ

เรา นวนิยายวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ตั้งค�าถามกับความ

จริงของมนุษย์ และมักน�าเสนอผ่านสิ่งมีชีวิตรูปแบบ

อื่นที่ต่างจากมนุษย์เพื่อสะท้อนความกลัวการสูญพันธุ์

และความต้องการด�ารงอัตลักษณ์ของมนุษย์ ตัวบทแนว

วิทยาศาสตร์จึงช่วยให้มนุษย์ทบทวนการก�าหนดนิยาม

สิง่ต่างๆของตนเอง เพือ่ทีจ่ะเอาชนะความกลวั “คนอืน่” 

และสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ การศึกษาเรื่องจิตส�านึก

เชิงนิเวศในวรรณกรรมคือ การศึกษาวรรณกรรมที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับโลกของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ (non-human 

world) ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การ

ล�าลายระบบนเิวศโดยมนษุย์ รวมถงึตวับททีม่นีเิวศส�านกึ

เป็นศนูย์กลาง (eco-centric) ซึง่ในกรณขีองมงังะทัง้สาม

เรื่องนี้คือโลกของอมนุษย์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ

อมนุษย์ และการวางตนเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร

ของมนุษย์ (Clarke, 2010, p. 45) 

ตัวบทแนววิทยาศาสตร์จึงเป็นรูปแบบทางวรรณ 

กรรมที่กล้าตั้งค�าถามด้านส่ิงแวดล้อมและมุมมองของ

มนุษย์ แพทริค ดี เมอร์ฟี (Patrick D. Murphy) กล่าว

ว่า วรรณกรรมแนววิทยาศาสตร์ให้ข้อมูลจริงเกี่ยว

กับธรรมชาติและการปะทะสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติ และคาดการณ์เกี่ยวกับข้อขัดแย้งและวิกฤต

ทางธรรมชาติจากข้อมูลนั้นเป็นหลัก ซึ่งการคาดการณ์

น้ันได้ขับเน้นปัจจุบันและอนาคตที่สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

อะไรที่มนุษย์กระท�าอยู่ในปัจจุบันล้วนสะท้อนอนาคต

ของมนษุย์เอง “extrapolation emphasizes that the 

present and the future are interconnected—

what we do now will be reflected in the future” 

(Murphy, 2009, p. 2) จากการศึกษามังงะทั้งสามเรื่อง

นี้พบว่ามีการปลูกฝังแนวคิดนิเวศส�านึกคือ การสอนบท

เรยีนให้แก่มนษุย์ว่า ทีผ่่านมามนษุย์วางตนเป็นจดุสงูสดุ

ในห่วงโซ่อาหารและเห็นธรรมชาติเป็นเหยื่อ เมื่อมนุษย์

อยูใ่นสถานะเหยือ่บ้างจะเป็นเช่นไร ประเด็นการน�าเสนอ

ภาพการกินเนื้อมนุษย์เพ่ือให้มนุษย์ตระหนักว่าตนไม่ใช่

สิ่งมีชีวิตสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร และประเด็นการท�าลาย

ส่ิงแวดล้อมโดยการให้ส่ิงที่มนุษย์ท�าย้อนกลับมาท�าลาย

ตัวมนุษย์เอง 

ประเด็นแรกเกี่ยวกับนิเวศส�านึกที่ปรากฏในมังงะ 

ทั้งสามเร่ืองนี้คือ การน�าเสนอว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต

เดียวในโลกใบน้ีและมิใช่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารผ่าน

พฤติกรรมการกลืนกินมนุษย์ของปรสิต กูล และไททัน 

พฤติกรรมการกินเนื้อมนุษย์หรือ Cannibalism ในทาง
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มานุษยวิทยานั้น นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ได้อธิบายเกี่ยวกับ

การกินเนื้อมนุษย์ไว้ว่า ความเข้าใจต่อเรื่องการกินเนื้อ

มนุษย์ของชาวตะวันตกมักจะแฝงด้วยความน่ากลัวและ

โหดเหี้ยม แต่การกินเนื้อมนุษย์มิใช่เรื่องประหลาด หาก

แต่มีการปฏิบัติเช่นนี้ในหลายวัฒนธรรม และเกิดข้ึนมา

พร้อมกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ การกระท�าดัง

กล่าวเกีย่วข้องกบัความเชือ่ ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกจิ 

และการเมือง แต่การอธิบายถึงความน่ากลัวของการกิน

เนื้อมนุษย์นั้นเป็นสิ่งท่ีปรากฏอยู่ในต�านาน นิทานพื้น

บ้าน วรรณกรรม เรื่องแต่ง นวนิยาย และบทกวี ซึ่งอาจ

จะต่างไปจากการกระท�าทีส่งัคมมส่ีวนรบัรู ้ขณะเดยีวกนั

การศกึษาเรือ่งเหล่านีก้ม็ทีฤษฎทีีต่่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็น

จติวทิยา วทิยาศาสตร์ รฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย 

ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา ในกลุ่มชนท่ีเช่ือว่า

เป็นพวกท่ีกินเนื้อมนุษย์น้ัน มีข้อสันนิษฐานว่าคนเหล่า

นั้นกินเนื้อมนุษย์เพราะขาดแคลนอาหาร ข้อสันนิษฐาน

นี้น�าไปสู่การสร้างจินตนาการเกี่ยวกับคนป่าที่ดุร้ายใน

ดินแดนที่ไกลโพ้น ชาวตะวันตกมักจะเชื่อว่าคนป่าจะ

ออกมาล่ามนุษย์เพื่อน�าไปเป็นอาหารอย่างเป็นกิจวัตร 

(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2561, p. 2) 

แต่วิลเลี่ยม เอเรนส์ (William Arens) กล่าวว่า 

การกินเนื้อมนุษย์นั้นมิใช่พฤติกรรมทางสังคมที่พบเห็น

ได้ทกุเมือ่เช่ือวนั หากแต่เป็นการกระท�าทีม่เีงือ่นไขพเิศษ

ซึ่งสังคมต้องการแก้ไขปัญหาบางอย่าง นักมานุษยวิทยา

ตัง้ข้อสงัเกตว่า เรือ่งเล่าเก่ียวกบัมนษุย์กินคนทีช่าวตะวนั

ตกไปพบเจอมา หรือเล่าต่อกันมาน้ันเป็นเร่ืองท่ีผูกโยง

เข้ากับความเชื่อ การขาดแคลนอาหาร สงคราม และ

การมีทาส เรื่องเหล่านี้จะถูกอธิบายด้วยภาพของความ

น่ากลัว โหดร้าย และท�าให้พฤติกรรมการกินเนื้อมนุษย์

เป็นเรื่องเกินความจริง หากพิจารณาอย่างรอบด้านจะ

พบว่าการกินเนื้อมนุษย์ยังมีนัยเชิงพิธีกรรม หรือการ

บวงสรวง เซ่นสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ อาจกล่าวได้ว่าความ

โหดร้ายน่ากลัวที่พบเห็นในพิธีกรรม อาจเป็นเพียงการ

แสดงเชิงสัญลักษณ์ที่มิใช่การกระท�าท่ีป่าเถ่ือนแต่อย่าง

ใด ด้วยแนวคิดทางมานุษยวิทยาเหล่านี้มนุษย์จึงไม่

จ�าเป็นต้องเห็นการกินเนื้อมนุษย์เป็นเร่ืองประหลาดน่า

หวาดกลัว แต่เพราะเหตุใดเมื่อภาพการกินเนื้อมนุษย์

กฎในตวับทต่าง ๆ  จงึสร้างความหวาดกลวัสยดสยองแก่

มนุษย์ (Arens, 1979, p. 41) 

จากการศึกษามังงะทั้งสามเรื่องนี้พบการกินเนื้อ

มนุษย์ที่ถูกน�าเสนอเพื่อสร้างอารมณ์สยดสยอง หวาด

สะพรึงแก่มนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันการกินเนื้อมนุษย์

ก็เป็นเสมือนการต้ังค�าถามกลับไปยังมนุษย์ว่า มนุษย์

ก็ท�าเช่นเดียวกันนี้กับส่ิงมีชีวิตอื่นมิใช่หรือ ความหวาด

กลัวการกินเนื้อมนุษย์จึงเกิดมาจากความส�าคัญผิดของ

มนุษย์ที่คิดว่าเผ่าพันธุ์ของตนจะไม่มีวันกลายเป็นเหยื่อ 

ภาพการกนิมนษุย์ปรากฏในเรือ่ง ปรสติ ในรปูแบบภาพ

ความสยดสยองของซากศพและการที่มนุษย์ถูกกลืนถูก

กนิโดยปรสติ ภาพของเหยือ่ (มนษุย์) ทีไ่ร้ทางสูต่้อ ถูกกดั

กนิ ฉกีทึง้ ทิง้ไว้ให้เพยีงเศษซากของเหยือ่ทีน่่าสยดสยอง 

ในเรื่อง โตเกียวกูล แสดงให้เห็นภาพของมนุษย์ที่ถูก

กูลกินเทียบกับการที่มนุษย์ฆ่าและกินสัตว์อื่นดังปรากฏ

ภาพของหัวหมู ขาไก่ คอไก่ ฯลฯ แต่ด้วยความเคยชิน

ในส่ิงที่ตนปฏิบัติต่อสัตว์อื่นในฐานะจุดสูงสุดของห่วงโซ่

อาหารท�าให้มนุษย์ชินกับภาพการตายของสัตว์ดังกล่าว 

แต่เมือ่มนษุย์เป็นผูถ้กูกนิไม่ว่าจากมนษุย์ด้วยกันหรอืสิง่

มชีวีติอืน่ มนษุย์กลบัตค่ีาว่าพฤตกิรรมการกนิเนือ้มนษุย์

เป็นพฤติกรรมที่ผิดประหลาด สยดสยอง และกระทบ

ต่อความรู้สึกสูญส้ินเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น

ว่ามนุษย์จัดวางตนเองเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร

ที่ใครจะกินมนุษย์มิได้ แต่มนุษย์สามารถกินสัตว์อื่นได้

โดยไม่สร้างความหวาดสะพรึง ผิดปกติ การกินคนในที่

นี้จึงถูกท�าให้กลายเป็นเรื่องผิดปกติ เป็นอื่น แปลกแยก 

เพราะมนุษย์สร้างวาทกรรมของตนให้เหนือกว่า ตั้งเป็น

บรรทัดฐานและผลักให้ส่ิงมีชีวิตอ่ืนเป็นอื่นไป เช่นเดียว

กับในเร่ือง ผ่าพิภพไททัน ไททันคือส่ิงมีชีวิตที่มีรูปร่าง

เหมือนมนุษย์แต่สูงราว 50 เมตร และกินมนุษย์เป็น

อาหาร ภาพการกินมนุษย์โดยสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์
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ท�าให้มนษุย์เหน็ภาพตนเองเป็นเหยือ่และเป็นการท�าลาย

ภาพการเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารท่ีมนุษย์สร้างไว้

จนน�าไปสู่ความรู้สึกแปลกแยก 

ภาพการท่ีมนุษย์วางตัวเป็นจุดสูงสุดบนห่วงโซ่

อาหารปรากฏในเรื่อง ปรสิต คือ ทามิยะ เรโกะ แสดง

ความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์ ล�าดับช้ันของห่วงโซ่อาหาร

และการมีอยู่ของปรสิตว่า “ท�าไมล่ะพวกของฉันกินคน

แล้วมันเสียหายตรงไหน ทีมนุษย์กับหมูกับวัวอยู่ร่วมกัน 

รึไง? แต่แน่นอนว่าไม่ได้อยู่อย่างเท่าเทียมกันหรอก 

เพราะถ้ามองจากหมู มนุษย์ก็คือปีศาจกินคน (หมู) 

นั่นแหละ” นอกจากนี้ เรโกะยังแสดงให้เห็นถึงหน้าที่

ของการมีอยู่ของสรรพสิ่งในธรรมชาติว่า “ฉันคิดว่าทั้ง

แมลงวนัและแมงมมุมนัปฏบิตัติามค�าสัง่เท่านัน้ สิง่มชีวีติ

ทั้งหมดบนโลกต่างก็ได้รับค�าสั่งต่าง ๆ กันมาด้วยทั้งสิ้น 

ตอนทีฉ่นัฟักตวัในสมองของมนษุย์ กไ็ด้รบัค�าสัง่มาอย่าง

หนึ่ง นั่นก็คือให้จับสัตว์ประเภทแก (มนุษย์) กิน” จาก 

ค�ากล่าวของตัวละครในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า อมนุษย์

เกดิจากการทีม่นษุย์แบ่งประเภทสิง่มชีวีติโดยวางตวัเอง

เป็นบรรทัดฐานและจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารจึงท�าให้

สิ่งอื่นที่มิใช่มนุษย์ (แต่กินมนุษย์) เป็นสิ่งประหลาดไป 

ทั้งที่ในความเป็นจริงอมนุษย์ท�าสิ่งเดียวกับมนุษย์คือ

การกินสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มังงะญ่ีปุ่นท้ังสามเรื่องน้ีจึงตั้ง

ค�าถามกลับไปยังมนุษย์ว่าพวกเขามีนิเวศส�านึกท่ีผิด

เพี้ยนหรือไม่ 

นอกจากการสะท้อนภาพสิ่งที่มนุษย์กระท�าต่อ

ระบบนิเวศแล้ว มังงะท้ังสามเรื่องน้ียังสร้างส�านึกเก่ียว

กบัระบบนเิวศด้วยการวพิากษ์พฤตกิรรมของมนษุย์ เช่น 

การด�ารงอยู่ของมนุษย์ซ่ึงท�าลายสมดุลทางธรรมชาติที่

เรยีกว่าห่วงโซ่อาหาร ดงัปรากฏในเรือ่ง ปรสติ ว่า “หาก

มนุษย์มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ป่าทุกหนแห่งก็คงจะยิ่ง

ถูกท�าลาย...หากมนุษย์มีจ�านวนประชากรลดน้อยลง 

มลพิษที่ถูกปล่อยออกมาก็คงจะลดลงไปด้วย... คนอีกผู้

หนึ่งมีความรู้สึกว่าจะต้องหาทางช่วยสัตว์ท้ังหลายเอา

ไว้” และน�าเสนอว่าการรักษาพันธุ์สัตว์เป็นข้ออ้างของ

มนษุย์ในการเอาตวัรอด มนษุย์ควรค�านงึสิง่มชีวีติทัง้หมด

มิใช่ค�านึงถึงแต่ความรุ่งเรืองของมนุษย์เท่านั้น อีกทั้งสิ่ง

ทีม่นษุย์นยิามว่าเป็นความถกูต้องนัน้เกดิจากบรรทัดฐาน

ของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวทั้งนั้น ผู้แต่ง

ได้เผยให้เห็นความคิดอีกด้านจากปรสิตที่เมื่อมองกลับ

ด้านแล้ว ปรสิตที่เข้าสิงร่างมนุษย์เพื่อท�าหน้าที่รักษา

ความสมดุลของส่ิงมีชีวิตกลับเป็นส่ิงมีชีวิตที่มีประโยชน์

มากกว่ามนุษย์ที่ท�าลายระบบนิเวศ 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการสร้างให้ตัวละครมนุษย์

วพิากษ์มนษุย์ด้วยกนัในเรือ่ง ปรสติ คอื “ฮโิรกาวะ ทาเค

ชิ” ผู้สมัครลงสมัครต�าแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นมนุษย์

ที่ให้การสนับสนุนปรสิตเนื่องจากยึดมั่นในอุดมการณ์

ต่อต้านมนุษย์ (Anti-humanism) โดยทาเคชิ วิพากษ์

วิจารณ์พฤติกรรมเลวร้ายของมนุษย์ไว้มากมายก่อนที่

จะถูกหน่วยคอมมานโดฆ่าตายเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่า

เขาเป็นปรสิต เช่น “เรื่องการฆ่าฟันแล้วไม่มีใครเก่งเกิน

มนุษย์จริง ๆ” “อีกไม่นานปัญหาจากขยะก็จะทวีความ

รุนแรงขึ้นยิ่งกว่าการฆ่าคนของพวกเรา (ปรสิต) ซะอีก” 

“และอีกไม่ช้ากจ็ะรู้ถงึความส�าคัญของพวกเราจนกระทัง่

ต้องคุ้มครองเลยทีเดียว พวกคุณควรจะให้ความส�าคัญ

กับศัตรูตามธรรมชาติของตัวเองให้มาก ๆ นะ และศัตรู

ชนิดนี้แหละจะเป็นผู้ควบคุมห่วงโซ่อาหารโดยอยู่เหนือ

มนุษย์อีกทีหนึ่ง แล้วดุลยภาพก็จะกลับคืนมา” ค�ากล่าว

ของทาเคชิแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่จ�าเป็น

ต้องหวาดกลัวอมนุษย์ที่ท�าหน้าที่สร้างสมดุลในระบบ

นิเวศตามธรรมชาติ หากแต่ที่มนุษย์หวาดกลัวมีนัยของ

อ�านาจที่มนุษย์ต้องการให้เผ่าพันธุ์ตนยิ่งใหญ่เหนือส่ิง 

มีชีวิตอื่นมากกว่า ซึ่งมังงะแนววิทยาศาสตร์ได้ท�าหน้าที่

ในการช้ีให้เห็นนิเวศส�านึกที่ผิดเพี้ยนไปของมนุษย์อย่าง

ตรงไปตรงมา 

แม้ว่ามังงะกลุ่มนี้จะท�าหน้าที่เป็นกระจกสะท้อน

พฤติกรรมที่เหี้ยมโหดของมนุษย์ด้วยการถ่ายโอนส่ิงที่

มนุษย์กระท�าต่อส่ิงมีชีวิตอื่นมายังมนุษย์เสียเอง แต่ผู้

แต่งก็ยังคงน�าเสนอความโหดเหี้ยมของมนุษย์ที่กระท�า
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ต่อมนษุย์ด้วยกนัว่าไม่ต่างจากสิง่เลวร้ายทีอ่มนษุย์กระท�า 

เช่น ตัวละคร “โฮโจ” จากเรือ่ง ปรสติ เป็นฆาตกรโรคจติ

ที่สนุกกับการฆ่ามนุษย์ ด้วยวิธีการโหดเหี้ยมต่าง ๆ เช่น 

ปาดคอ ควักลูกตา ผ่าศพและคว้านเครื่องในออกจาก

ศพ ใช้มีดหลายเล่มแทงลงบนหลังศพ ฆ่าตัดหัวข่มขืน

ศพ กินเนื้อศพที่ตนฆ่า เป็นต้น โดยโฮโจ มองว่ามนุษย์

เป็นตุ ๊กตาบอบบาง การได้ฆ่ามนุษย์คือการเติมเต็ม

ความสุขและเพื่อความสะใจของตน ในเรื่อง โตเกียวกูล 

ความโหดเหี้ยมของมนุษย์ถูกน�าเสนอผ่านการกระท�า

ทารุณต่อกูล ดังที่เจ้าหน้าที่มาโดะสังหารเรียวโกะโดย

การตัดศรีษะทั้งท่ีมาโดะรู้ว่า เรียวโกะไร้ทางสู้และยอม

แลกชีวิตของตนเพื่อแลกกับชีวิตของฮินามิผู้เป็นลูกสาว 

นอกจากนี้ยังจงใจใช้คาคุเนะ (อาวุธซ่ึงเป็นช้ินส่วนจาก

ร่างกายของกูล) ของพ่อและแม่ของฮินามิในการสังหาร

ฮินามิอีกด้วย และยังมีตัวละครช่ือ ยาโมริท่ีเคยถูกเจ้า

หน้าที่ของเขต 13 จับตัวได้และถูกใช้เป็นเครื่องมือใน

การทดลองด้วยวิธีการโหดเหี้ยมต่าง ๆ  นานา เพื่อสนอง

ความต้องการของมนุษย์ เช่น การถอดเล็บ ใช้ตะขาบ

ไชเข้าไปในหู เป็นต้น การกระท�าอันโหดร้ายป่าเถื่อนที่

มนษุย์กระท�าต่อกันและกระท�าต่อสิง่มชีีวติอืน่เหล่านีจ้งึ

เป็นเครื่องสะท้อนแนวคิดที่ว่า มนุษย์ไม่ใช่จุดสูงสุดของ

ห่วงโซ่อาหารเพยีงแต่มนษุย์เป็นสิง่มชีวีติทีโ่หดร้ายทีสุ่ด

ในห่วงโซ่อาหารมากกว่าหรือไม่ 

กล่าวโดยสรุป มงังะทัง้สามเรือ่งนีว้พิากษ์พฤตกิรรม 

และความส�าคัญผิดของมนุษย์ต่อระบบนิเวศรวมถึง 

การป้ายผิดสิ่งมีชีวิตอื่นให้กลายเป็นสิ่งประหลาดน่า 

สะพรึงกลัว เพื่อสร้างส�านึกเชิงนิเวศว่าในท้ายท่ีสุดแล้ว

สิ่งที่มนุษย์กระท�าต่อสิ่งแวดล้อมจะย้อนกลับมาท�าลาย

เผ่าพันธุ์มนุษย์เอง ดังที่ปรากฎในเรื่อง ปรสิต ชินอิจิ

ดึงแท่งเหล็กขึ้นสนิมท่ีปักอยู่บนกองขยะสารพิษ แล้ว

แทงเข้าที่ล�าตัวของโกโต้ ภายหลังจากท่ีถูกแทง สาร

พิษรุนแรงนั้นท�าให้ปรสิตอีก 4 ตนที่รวมอยู่ในร่างเดียว

และได้รับการควบคุมจากโกโต้ (แขนท้ัง 2 ข้างและขา

ทั้ง 2 ข้าง) เกิดการต่อต้านและต้องการจะแยกตัวออก

จากร่างที่ติดวัตถุมีพิษ ทันทีที่มิคกี้ตัดหัวโกโต้ ปรสิตทุก

ตัวก็แตกกระจายออกจากร่างทันที แสดงให้เห็นว่าขยะ

ที่เป็นวัตถุมีพิษที่เกิดจากมนุษย์จะย้อนกลับมาท�าลาย

มนุษย์เพราะแม้แต่ส่ิงมีชีวิตที่อยู่ในจุดสูงสุดของห่วง

โซ่อาหารอย่างปรสิตก็ยังต้องตายด้วยขยะสารพิษเช่น

กัน ในเรื่อง โตเกียวกูล นอกจากเคนที่เป็นเหยื่อในการ

ทดลองเปล่ียนมนษุย์ให้เป็นกลูแล้วยงัพบตวัละครไฮบรดิ

ที่ชื่อว่า นาชิโระและคุโรนะที่ถูกผ่าตัดเปล่ียนให้เป็นกูล 

โดยกูลไฮบริดทั้งสองตนเข่นฆ่าท้ังมนุษย์และบุคลากร

ของ CCG ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะย้อน

กลบัมาท�าร้ายมนษุย์เสยีเอง และในเรือ่ง ผ่าพภิพไททนั 

ไททัน คือส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาวุธในการ

ประหัตประหารกันระหว่างกลุ่มขั้วอ�านาจทางการเมือง

ของแคว้นต่าง ๆ ผลสุดท้าย ไททันไร้เดียงสาที่เกิดจาก

การฉีดน�้าไขสันหลังเข้าไปในมนุษย์กลายเป็นอมนุษย์ท่ี

ไล่ล่าและกินมนุษย์เป็นอาหาร ซ่ึงเป็นภัยพิบัติอันใหญ่

หลวงกับมนุษย์เอง จนมนุษยชาติต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้น

จ�ากัดอย่างไร้อิสรภาพที่ห้อมล้อมไปด้วยก�าแพงสูงใหญ่

และนครใต้ดิน ตามที่กล่าวมานี้ตัวละครอมนุษย์จึงเป็น

เครื่องย�้าเตือนให้มนุษย์รู้ว่าหากมนุษย์ขาดนิเวศส�านึก

และใช้วิทยาศาสตร์เพื่อหวังอ�านาจสูงสุดเหนือสิ่งมีชีวิต

อื่น สักวันหนึ่งธรรมชาติก็สามารถโต้กลับเอาคืนมนุษย์

ได้เช่นเดียวกัน 

5. บทสรุป
สื่อจากประเทศญี่ปุ ่นประเภทมังงะหรือการ์ตูน

ญี่ปุ่นได้รับความนิยมและเผยแพร่ไปทั่วโลกเนื่องจาก

มีโครงเรื่องที่หลากหลาย มังงะที่มีโครงเรื่องแนว

วิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นความแปลกแยกของมนุษย์ต่อ

สิง่มชีวีติอืน่ และสะท้อนความคดิของมนษุย์ทีต่ัง้ตนเป็น

สิ่งมีชีวิตสูงสุดบนห่วงโซ่อาหารและนิยามความ “ไม่ใช่

มนษุย์” ให้กบัสิง่มชีวีติอืน่ มงังะสามเรือ่งนีก้ระตุน้เตอืน

มนุษย์ให้ทบทวนการกระท�าของตนต่อธรรมชาติผ่าน

ตัวละคร “อมนุษย์” เพื่อให้มนุษย์ได้เห็นภาพตนเองที่
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ถูกไล่ล่าจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและถูกจับกินเป็นอาหาร

บ้าง ความรู้สึกหวาดสะพรึงที่มนุษย์ได้รับจากการเห็น

พฤติกรรมของอมนุษย์น�าไปสู่การตระหนักรู้ว่าท่ีผ่าน

มามนษุย์เป็นฝ่ายรกุรานและท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ

เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยัง

ท�าให้มนษุย์ทดลองขยายเผ่าพนัธุ ์สร้างสิง่มชีวีติชนดิใหม่

ทีท่รงพลงัหมายจะให้เผ่าพนัธุต์นเองยิง่ใหญ่กว่าเผ่าพนัธุ์

อื่น แต่ในท้ายที่สุดการกระท�าของมนุษย์ได้ย้อนกลับมา

ท�าลายตัวมนุษย์เองในรูปแบบ “อมนุษย์” มังงะทั้งสาม

เรือ่งนีย้งัน�าผูอ่้านไปสูค่�าถามเชงิปรชัญาทีว่่า มนษุย์ก�าลงั

แปลกแยกจากตัวตนของตนเองหรือไม่ มนุษย์ไม่อาจ

ด�ารงอยู่ได้โดยปราศจากการแบ่งแบบขั้วตรงข้าม “เรา/

เขา” “มนุษย์/อมนุษย์” ความคลุมเครือและลักษณะ

ลูกผสมของตัวละครอมนุษย์ที่คล้ายมนุษย์แต่ก็มิใช่

มนษุย์ ท�าให้มนษุย์ถกูหลอกหลอนด้วยความรูส้กึว่า เผ่า

พนัธุม์นษุย์ทีต่นเคยคดิว่าแขง็แกร่งทีสุ่ดและมขีอบเขตที่

ชัดเจนมากที่สุดกลับถูกท�าให้คลุมเครือ พร่าเลือน แบ่ง

แยกมิได้ น�ามาซึ่งความรู้สึกหวาดกลัวว่า “เรา” ก็อาจ

กลายเป็น “อมนุษย์” ได้เช่นกัน ภาพสะท้อนเหล่านี้

อาจน�ามาสู่การทบทวนตนเองของมนุษย์เกี่ยวกับนิยาม 

“ความเป็นมนษุย์” ว่าเส้นแบ่งอยูท่ีจ่ติส�านกึหรอืลกัษณะ

ทางกายภาพเพราะตัวละครอมนุษย์เหล่านี้ได้แสดงให้

เหน็ว่า “อมนษุย์” อาจมคีวามเป็นมนุษย์มากกว่ามนษุย์

ในหลายสถานการณ์ ในขณะทีม่นษุย์ไม่เคยตัง้ค�าถามกบั

ตนเองว่ามนษุย์ม ี“ความเป็นมนษุย์” หรือไม่ในการด�ารง

อยู่ในระบบนิเวศและสังคมร่วมกับผู้อื่น 
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