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ใหสังคม ซึ่งการวิเคราะหเชิงลบ พบวาตัวละครในเรื่องรวมถึงนางเอก
Keywords:
มีความเชื่อในระบอบปตาธิไตย การสืบทอดอํานาจจากผูชายไปสูผูชาย
Feminism, equality, patriarchy และระบบการปกครองทีม่ องวาผูห
 ญิงมีหนาทีเ่ ปนภรรยาและมารดาเทานัน้
ตัวละครทีม่ คี วามดอยเชนสีผวิ หรือรูปรางหนาตามักถูกเหมารวมในเชิงลบ
คําสําคัญ:
สตรีนิยม, ความเทาเทียม, คือ มีลักษณะ ความคิดและอุปนิสัยที่ไมพึงประสงค แตในทางกลับกัน
ภาพยนตรเรื่องนี้ก็มีดานดีเกี่ยวกับสตรีนิยม ตัวละครหญิงในเรื่องมีความ
ปตาธิปไตย
เปนผูนํา สามารถคิดไตรตรอง สามารถเจราจาตอรอง สามารถตัดสินใจ
และลงมือทําดวยความมัน่ ใจ เด็ดเดีย่ ว ซึง่ เปนการสงเสริมภาพลักษณของ
สตรี นอกจากนี้ภาพยนตรยังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของตัวละคร
ฝายดีและฝายราย วาตัวละครชายฝายดีจะรับฟงความคิดเห็นของ
ผูหญิง แตตัวรายจะใชอํานาจกดขี่ผูหญิง ซึ่งเปนการสอนผูชมเกี่ยวกับ
ความเทาเทียมกันทางเพศ ผูเขียนแนะนําวาผูชมอาจสามารถเรียนรูเรื่อง
ความเทาเทียมกันทางเพศไดดีเมื่อรับชมภาพยนตรที่ไมมีพลังพิเศษ
เพราะพฤติกรรมของตัวละครทีเ่ หมือนมนุษยทวั่ ไปจะสามารถถูกเลียนแบบ
ไดงา ยกวา ผูเ ขียนคาดหวังวานักศึกษานิเทศศาสตรจะเรียนรูจ ากบทความนี้
และใชเปนแนวทางผลิตสื่อที่สรางสรรคสังคมในอนาคต
บรรณาธิการ
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ฉบับนีเ� ป็ นฉบับที� 2 วารสารฯ คงมีความมุ่งหมายเพื�อเป็ น
แหล่งเผยแพร่ ผลงานการวิจยั และการศึกษาทางวิชาการของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจยั รวมทังนั
� กวิชาการอิสระ
ด้ วยกระบวนการทํางานทีม� คี ณ
ุ ภาพ เริ�มต้ นตังแต่
� การเปิ ดรับบทความตามขอบเขตทีก� ําหนดไว้ นัน� คือ เป็ นบทความวิชาการ
หรื อบทความวิจยั ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้ อมูล ภูมิสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์
สื�อดิจิทลั นิเทศศาสตร์ และเปิ ดกว้ างสําหรับหัวข้ ออื�น ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับขอบเขตที�กล่าวมา การพิจารณาและคัดเลือก
บทความเพื�อเผยแพร่ในวารสารดําเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒทิ ี�มีความเชี�ยวชาญตรงกับบทความที�สง่ เข้ ามาแบบไม่เปิ ดเผย
ชื�อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบรรณาธิการวารสารต้ องขอบคุณเจ้ าของทุกบทความทีส� ง่ เข้ ามาสูก่ ระบวนการของวารสารฯ รวมทังขอบคุ
�
ณผู้ทรง
คุณวุฒิทงภายนอกและภายในคณะวิ
ั�
ทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที�ตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือก
บทความที�มีคณ
ุ ภาพและคุณค่าทางวิชาการเพื�อการเผยแพร่ สสู่ าธารณะ หวังเป็ นอย่างยิ�งว่า ทุกบทความที�เผยแพร่ ใน
วารสารฉบับนี �จะเป็ นประโยชน์แก่นกั วิชาการ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา และผู้สนใจ นําไปพัฒนางานวิจยั ให้ มีคณ
ุ ภาพและ
สร้ างความก้ าวหน้ าทางวิชาการต่อไป
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Abstract: The objective of the current article is to analyze the movie, Aquaman (2018
ﬁlm), through feminism and social progressivism. The negative light shown in this ﬁlm
is that most characters believed in patriarchy, even for the main female protagonist,
Mera. The power was transferred from men to men. The traditional role of female
characters is just to be a wife and a mother. Minorities or unattractive races in this ﬁlm
were negatively stereotyped with poor personality and attribution. However, this ﬁlm
also consists of positive light for feminism. Mera, as the main female character, was
with leadership, thinking skills, negotiation skills, and ability to make a decision. Her
role could be read as active and subjective role of woman which are the major part of
women’s empowerment. Moreover, this ﬁlm also distinguishes the role of male heroes
and villain that heroes would accept the advice of women, but the villain would use his
power to oppress women. This helps teach male audiences to respect women and teach
them the gender equality. The authors of this paper suggested that ﬁlm audiences might be
able to learn the equality and empowerment through non-superhero ﬁlms better, because
people could imitate prosocial behaviors from the media character with a similar attribute
than from superhero characters. The authors expect Media Art and Communication
Art students to study this paper in order to produce prosocial media in their future
careers.

1. บทนํา

ตัวละครซูเปอรฮโี รมอี ทิ ธิพลกับผูช มจํานวน
มาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในปจจุบนั ทีภ่ าพยนตรทาํ
รายไดสงู หลายเรือ่ งไดสรางมาจากเรือ่ งราวในหนังสือ
การตูน งานวิจัยในอดีตไดคนพบความสําคัญและ
อิทธิพลของเรือ่ งราวซูเปอรฮโี รตอ ผูช มและประชาชน
อยางในเหตุการณ 9-11 ซึง่ ตึกระฟา 2 ตึกไดถลม
ลงในมหานครนิวยอรก DC Comics ไดออกหนังสือ
การตูนเพื่อการกุศลและนําเงินไปชวยเหลือผูบาด
เจ็บและครอบครัวผูลมตาย โดยเนื้อหาในหนังสือ
การตนู ไดกลาวไววา วีรบุรษุ หรือฮีโรทแี่ ทจริงอยูน อก
หนาหนังสือการตูน (Worcester, 2011) ในดาน
ของ Marvel Comics การสูญเสียลุงเบน (Ben)
ของ Peter Parker หรือ Spider-Man ไดถกู เปรียบ
เปรยวาเหมือนการสูญเสียญาติสนิทในเหตุการณ
9-11 เพราะ Spider-Man จะเปน Spider-Man
ไมไดถาไมมีตึกระฟาอยางในนครนิวยอรก เขาจึง
ถือวาเปนตัวแทนของชาวนิวยอรก (Sommers,
2012) Captain America ไดถูกวาดใหเกี่ยวของ
กับเรื่องราวนี้เชนกัน และเขายังเปนตัวแทนทาง

จิตวิญญาณของชาวอเมริกัน ความเปนชาตินิยม
(Patriotism) ความภาคภูมิใจในชาติ และเสรีภาพ
จากการถูกกดขี่ (Boyer, 2012) ความเปนอเมริกนั
ของเขานัน้ มีความแตกตางจากความเปนอเมริกนั ใน
ปจจุบัน ซึ่งมักถูกกลาวถึงคือ เปนพวกนักบริโภค
และขาดความรับผิดชอบ (Benton, 2013)
นอกจากนี้ ลักษณะความเปนผูน าํ ของตัว
ละครซูเปอรฮโี รสามารถทําใหผบู ริโภคสือ่ ทีช่ อบตัว
ละครเหลานีม้ คี วามตองการเลียนแบบความเปนผูน าํ
ดังกลาว (Arunrangsiwed, Jareonpon, Suwan,
Wichakam, Atta-Arunwong, Cheachainart, &
Bunyapukkna, 2018) การที่ผูชมพบวาตนเอง
มีความเหมือนกับตัวละครซูเปอรฮีโรในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งสามารถทําใหผูชมเหลานั้นอยาก
เชื่อฟงคําสอนดีๆ ที่ตัวละครดังกลาวไดพูดในสื่อ
(Arunrangsiwed, 2015) งานเหลานี้สามารถ
ยืนยันวาเรื่องราวของซูเปอรฮีโรและอุปนิสัยของ
ตัวละครมีอทิ ธิพลตอความเชือ่ และพฤติกรรมของ
ผูช มโดยเฉพาะอยางยิง่ ผูช มทีเ่ ปนแฟนๆ แตในทาง
กลับกันภาพยนตร Marvel ทีส่ รางสรรคโดย Disney

48 การวิเคราะหภาพยนตรอควาแมน ผานมุมมองของนักสตรีนิยม

พราว อรุณรังสีเวช และมัณฑิรา สีดวง

ไดแสดงการไรความรับผิดชอบตอสังคม เพราะ
นําฉากความรุนแรงที่ดูสมจริงมาทําใหกลายเปน
เรื่องขําขัน (Hatch, 2014) ภาพยนตรนั้นจะสง
อิทธิพลตอผูช มมากหรือนอยขึน้ กับอยูห ลายปจจัย
อาทิ อายุ วิจารณญาณ (Šramová, 2014) ระดับ
ความชืน่ ชอบหรือความเปนแฟน (Arunrangsiwed,
Komolsevin, & Beck, 2017) ระดับความอิน
หรือการจินตนาการณรวม (Arunrangsiwed,
Bunyapukkna, Ounpipat, & Inpayung, 2018)
และความถีข่ องการรับชม (Krahé & Möller, 2010)
อิทธิพลเชิงลบในระดับสูงสามารถทําใหผชู มเลียน
แบบวิธีการกออาชญากรรมได (Helfgott, 2015)
ซึ่งอาจเริ่มมาจากอิทธิพลระดับต่ํา ที่ภาพยนตร
สามารถเปลี่ยนทัศนคติของผูชมที่มีตอตนเอง
(Avery-Natale, 2013) และคนรอบขาง (Troyna
& Hatcher, 2018)
บทความนี้ มุงวิเคราะหบทบาทของ
ตัวละครในภาพยนตรแนวซูเปอรฮโี รในมุมมองของ
นักสตรีนิยม (Feminists) และมุมมองของนักรบ
ผูผดุงความยุติธรรมใหสังคม (Social Justice
Warriors) เพือ่ วิเคราะหตชิ ม ซึง่ ผูอ า นสามารถใชเปน
แนวทางการผลิตสือ่ ภาพยนตรทมี่ คี วามเทาเทียมกัน
ทางเพศและความเทาเทียมกันในดานอื่นๆ ตอไป
ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิง่ นักศึกษานิเทศศาสตร
ที่จะเติบโตไปเปนผูผลิตสื่อ จากการศึกษาคนควา
ของผูเ ขียน นักวิชาการทีว่ เิ คราะหสอื่ เกีย่ วกับซูเปอร
ฮีโร มักเลือกวิเคราะหเฉพาะเจาะจงเปนตัวละคร
ตัวหนึ่งๆ เทานั้น เชน พัฒนาการดานแนวคิดสตรี
นิยมในตัวละคร Wonder Woman (Matsuuchi,
2012) และบทบาทสําคัญในทีม Avengers ของ
Squirrel Girl (Goodrum, 2014) ในบทความนี้
ผูเ ขียนไดเลือกภาพยนตรเรือ่ ง Aquaman (2018)
มาวิเคราะห โดยเนนวิเคราะหเนือ้ หา ความสัมพันธ
ระหวางตัวละคร และโครงสรางอํานาจ (Power
Structure) โดยภาพยนตรเรื่องนี้มีตัวละครเอกที่
เปนผูดอย (Minority) ทั้งดานการถือกําเนิด คือ
เปนบุตรนอกสมรสและเปนพวกเลือดผสม และ
เปน ผูดอยทางดานความหนาตาดีนาดึงดูด เมื่อ
เทียบกับตัวรายในเรื่องที่หนาตาดีกวาตน การใช

นักแสดงลักษณะนี้ ขัดกับการสอนการเหมารวม
(Stereotype) ของภาพยนตรและการตูน ที่มัก
แสดงใหผชู มเชือ่ วาคนหนาตาดีจะเปนคนดี และคน
หนาตาอัปลักษณจะเปนคนชัว่ (พราว อรุณรังสีเวช
และมานนท ผสมสัตย, 2559) และในภาพยนตร
การตูนของ Disney ยังแสดงใหเห็นวาถาตัวละคร
หญิงโดนผูช ายหนาตาดี (ซึง่ สวนมากเปนพระเอก)
มาสัม ผัสรางกายเชิงลวนลาม พวกเธอจะตกใจ
ผงะ และยอมใหลวนลาม (Hovdestad, Hubka,
& Tonmyr, 2009) แมวา ในการตนู ญีป่ นุ ตัวละคร
ฝายดีและฝายรายจะมีความหนาตาดีและไมดคี ละ
กัน (Arunrangsiwed, Chaisuriya, Khemachantri,
Kulratanakul, Bunyapukkna, Cheachainart,
& Ounpipat, 2017) ตัวละครเอกในเรื่องเชน
นางเอกและพระเอก ก็เปนคนหนาตาดีตามการ
เหมารวมที่กลาวมาขางตน จากสิ่งทีก่ ลาวมานี้ จึง
ทําใหภาพยนตรเรื่อง Aquaman (2018) มีความ
นาสนใจมากกวา ภาพยนตรแอนิเมชันที่มีเนื้อหา
คลายคลึงกันอยาง Justice League: Throne of
Atlantis (2015) และ Lego DC Comics Super
Heroes: Aquaman: Rage of Atlantis (2018)

แนวคิ ด สตรี นิ ย มที่ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ
ซูเปอรฮีโร
2.

คลืน่ ลูกทีห่ นึง่ ของแนวคิดสตรีนยิ มนัน้ เกีย่ วกับ
การใชสิทธิเลือกตั้ง และคลื่นลูกที่สองเกี่ยวกับ
ความเทาเทียมกันโดยเฉพาะอยางยิง่ ในการทํางาน
อาทิ รายได การแตงกาย สถานะทางสังคม และ
ตําแหนงงาน ในยุคกอน 9-11 ตัวละครซูเปอรฮีโร
เพศหญิงของ DC Comics มักจะมีอาชีพ มีความ
แข็งแกรง สามารถชวยเหลือตนเองและกําจัดศัตรูได
สวนตัวละครของ Marvel Comics มีความออนแอ
ตองรอตัวละครชายมาชวย และหนาทีห่ ลักของพวก
เธอนอกเหนือจากการเปนซูเปอรฮโี รคอื เปนภรรยา
แมบา น และเปนมารดา (Dunne, 2006 ; Pratiwi,
2013) Wonder Woman เปนตัวละครที่มีอาชีพ
เปนพยาบาลทหารและเปนเลขา และในวัยเด็กเธอ
เติบโตมาในโลกทีม่ แี ตผหู ญิง ซึง่ สามารถถูกตีความ
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ไดวา การที่เธอแข็งแกรงและเปนตัวเธอไดนั้น
ไมจําเปนตองพึง่ พาเพศชาย หรือ เรียกวาการเปน
อิสระจากเพศตรงขาม (Sexual Independence)
(Dahbany-Miraglia, 2012)
การเปนอิสระจากเพศตรงขามนั้นยัง
สามารถพบในหนังสือการตูนของ DC Comics
เรื่อง Birds of Prey โดยเรื่องนี้ไดแสดงมิตรภาพ
อันดี และการทํางานรวมกันของตัวละครหญิง คือ
Black Canary และ Barbara Gordon ซึ่งในเรื่อง
Barbara เปนคนขาพิการ หรือเปนผูด อ ยชนิดหนึง่
แตในทางกลับกัน หนังสือการตูนเกี่ยวกับทีมตัว
รายเพศหญิงอยาง Gotham City Sirens ไดแสดง
ใหเห็นวาผูหญิงโหยหาผูชายอันเปนที่รัก และไม
ละอายที่จะขูหรือทํารายเพศเดียวกัน (Sawyer,
2014) ผูเ ขียนของบทความนีม้ คี วามเห็นวาหนังสือ
การตูน Gotham City Sirens มีความอันตรายตอ
ผูชมนอย เพราะตัวละครหญิงเหลานั้นเปนตัวราย
ซึ่งมีอิทธิพลตอผูชมนอยกวาตัวละครที่เปนฝายดี
(Arunrangsiwed, 2017)
ตัวละคร Superhero หญิงตัวแรกของ
Marvel คือ Invisible Woman (หรือ Invisible
Girl) ซึ่งชื่อนี้สามารถถูกตีความไดวาเปนผูหญิงที่
ไมมใี ครมองเห็น หรือไมมตี วั ตนในสังคม (Dunne,
2006) คลายกับที่ Morrison (2014) ตีความวา
Ariel ในภาพยนตรการตนู เรือ่ ง The Little Mermaid
ยอมสละเสียงของเธอ (Voiceless) เพื่อไขวควา
หาจุมพิตรักแท ตัวละครหญิงทัง้ สองตัวที่กลาวมา
มีความคลายคลึงกันเชิงทางสัญญะ คือ เปนการ
ตอกย้ําความดอยของผูหญิงในยุคคลื่นลูกที่หนึ่ง
และสองแหงแนวคิดสตรีนิยม ตัวละครหญิงที่มี
ความสามารถของ Marvel อีกตัวคือ Squirrel Girl
ที่สามารถเอาชนะ Thanos ที่เปนตัวรายที่ทรง
พลังได แต Squirrel Girl ไมไดรับอนุญาตใหเขา
รวม Avengers โดย Iron Man สั่งใหเธอไปเรียน
หนังสือกอน ถึงแมการเขาเรียนเปนสิ่งที่ดี แตเหตุ
การณนนั้ ๆ แสดงใหเห็นวาผูห ญิงทีม่ คี วามสามารถ
ถูกกีดกันโดยผูชายมิใหแสดงความสามารถตามที่
เธอตองการ (Goodrum, 2014)

คลื่นลูกที่สามของแนวคิดสตรีนิยมยังคง
ดําเนินอยูในยุคปจจุบัน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับผู
หญิงผิวสี ผูห ญิงตางชนชัน้ การแสดงออกทางเพศ
ความเปนตัวตนในดานตางๆ (Identity) ผูด อ ย และ
ความหลากหลายของเพศ หรือเพศที่สาม Marvel
Comics ไดรับการชื่นชมเกี่ยวกับทีม X-Men วา
เปนการสงเสริมภาพลักษณคนพิการ (Alward,
1982) แมวา Arnold Drake ยืนยันวาผูสราง
X-Men ไดเลียนแบบแนวคิดนีจ้ ากทีม Doom Patrol
ของเขา นอกจากนีท้ มี Avengers ในหนังสือการตนู
ไดมตี วั ละครทีม่ คี วามหลากหลาย (Diversity) เชน
เพศหญิง คนผิวสี ฮีโรศาสนาอิสลาม ซึ่งเปนการ
สนับสนุนแนวคิดสตรีนยิ มในยุคปจจุบนั แตผบู ริหาร
ของ Marvel Comics กลับเชื่อวายอดขายหนังสือ
การตนู ลดลงเพราะแฟนๆ ไมยอมรับความหลากหลาย
ดังกลาว คําพูดของผูบ ริหารนีท้ าํ ใหแฟนๆ จํานวน
มากรูสึกโกรธเคือง
เนื่องจากเพศที่สามเปนสวนสําคัญของ
คลืน่ ลูกทีส่ าม โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูห ญิงทีใ่ ชเพศทาง
เลือก การกลาวถึงงานวิจัยดานนี้จึงเปนสิ่งสําคัญ
Caldwell (2014) พบวาภาพยนตรสวนใหญ
ใชตัวละครเพศที่สามเพื่อสรางความตลกขําขัน
โดย Li-Vollmer และ LaPointe (2003) พบวา
ตัวรายในภาพยนตรการตูนมักจะเปนตุด ในทาง
กลับกันตัวละคร Green Lantern ที่ชื่อวา Kyle
Rayner ไดมบี ทบาทแกแคนใหเพือ่ นสนิททีเ่ ปนเกย
โดยตอสูก บั อาชญากรรมทีป่ ระทุษรายตอเกย (Hate
Crime) ซึ่งแฟนๆ ที่เปนเกยไดชื่นชมเนื้อเรื่อง
ดังกลาวมาก (Palmer-Mehta & Hay, 2005)
ตอมา DC Comics ไดประกาศวา Green Lantern
อีกตัวหนึ่งที่ชื่อ Alan Scott เปนตัวละครชายรัก
ชายจริง
เนื่องจากบทความนี้จะกลาวถึงแนวคิด
สตรีนิยม และการสงเสริมพลังทางสังคมของกลุม
ผูดอย (Minority Empowerment) ในภาพยนตร
เรือ่ ง Aquaman ซึง่ เปนซูเปอรฮโี รของ DC Comics
จึงเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะแสดงแนวคิดของนักเขียนการตนู
ของ DC Comics เกี่ยวกับประเด็นดังกลาว โดย
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พราว อรุณรังสีเวช และมัณฑิรา สีดวง

ผานทางบทพูดของตัวละคร Wonder Woman
และ Superman (พราว อรุณรังสีเวช, 2563)
“ผูห ญิงและบุตรหลานของพวกเธอ
ไมควรทีจ่ ะตองเกรงกลัวการถูกทํารายหรือ
ลวนลาม ไมวา พวกเขาจะอยูท ใี่ ดในโลกนี้
พวกเขาควรไดรบั ขอมูลเพือ่ ดํารงชีวติ ได
อยางมีเสถียรภาพ รากฐาน (หรือมูลนิธ)ิ นี้
สงเสริมอิสรเสรีภาพของทุกหมูเหลา
ผูชาย ผูหญิง และเยาวชนจากปญหา
สังคมทีย่ า่ํ แย โดยเฉพาะความเหลือ่ มล้าํ
ทางเพศ และอายุ ซึ่งปญหาเหลานี้ เกิด
จากการสอนที่ผิดๆ ที่สืบทอดตอกันมา
เชน คําสอนของศาสนา เราควรใหการ
ศึกษากับประชาชนในแนวทางอืน่ ... มวล
มนุษยชาติทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยูใน
โลกโดยไมถกู ทํารายทัง้ รางกายและจิตใจ
เพียงเพราะรางกายที่เขาไดรับมาตอน
เกิด หรือเพศที่ติดตัวมาแตกําเนิด หรือ
สถานทีท่ เี่ ขาเลือกเกิดไมได” (Jimenez,
2001 as cited in พราว อรุณรังสีเวช,
2563) ในนามของ Wonder Woman
“สิ่งเดียวที่ผมทําไมได คือ เปน
อิสระออกจากหนาหนังสือการตนู ซึง่ เปน
ทีท่ ผี่ มอาศัยอยู เพือ่ มาชวยประชาชนใน
ยามคับขันและมาแกไขสิ่งที่ผิดใหเกิด
ความยุติธรรม แตโชคดีจริงๆ ที่โลกของ
เรามีผพู ทิ กั ษของพวกเขาเองคอยปกปอง
และรักษาไว” บทพูดของ Superman ใน
หนังสือ 9-11 (cited in พราว อรุณรังสี
เวช, 2563)

3. บทวิเคราะหเรื่อง Aquaman (2018)
3.1 บทวิเคราะหเชิงลบ
เนือ้ เรือ่ งยอของภาพยนตรเรือ่ ง Aquaman
(2018) คือ แอตแลนนา (Atlanna) หนีจากเมือง
บาดาลแอตแลนติส (Atlantis) และมีบุตรชื่อ
อาเธอร (Arthur) ตอมาทหารจากเมืองบาดาลมา

พบเธอ เธอจึงตองกลับไปแอตแลนติส เพือ่ แตงงาน
กับ Orvax Marius และไดลูกชายอีกคนคือออมร
(Orm) ซึง่ ตอมาคือตัวรายของเรือ่ ง หรือ คิง ออมร
(King Orm Marius หรือ Ocean Master)
ผูป กครองแอตแลนติส หลังจากเลีย้ งดูบตุ ร แอตแลน
นาไดถูกเนรเทศไปเปนอาหารของสัตวประหลาด
ที่เรียกวา Trench
ผูเขียนจะเริ่มวิเคราะหจากการเปนฝาย
ถูกกระทํา (Passive) และบทบาททีเ่ สมือนเปนวัตถุ
(Objectiﬁcation) ของตัวละครหญิงในเรื่องกอน
ทีจ่ ะกลาวถึงการเปนฝายรุก (Active) และบทบาท
ที่เปน ผูริเริ่ม ตัดสินใจเอง หรือมีความกลาหาญ
เด็ดเดี่ยว (Subjectiﬁcation)
จากการเริม่ ตนของเรือ่ งทีก่ ลาวมาในขางตน
นั้น แมวา เจาหญิงแอตแลนนาจะมีความกลาหาญ
หนีจากเมืองของตนมาคบหากับชายชาวบก (มนุษย)
ทายที่สุด เธอก็ตัดสินใจทําตามระบบปตาธิปไตย
คือยอมกลับไปแตงงานกับ Orvax Marius แสดง
ใหเห็นวาวัฒนธรรมและราชวงศในเมืองแอตแลน
ติสในภาพยนตรเรื่องนี้ ตองการใหผูหญิงมีหนาที่
(Function) แคเปนภรรยาและเปนแมผูใหกําเนิด
รัชทายาท คลายกับงานวิจัยของ Dunne (2006)
เพราะเมื่อแอตแลนนาไดทําทั้งสองสิ่งนี้เสร็จสิ้น
แลว เธอก็ถกู ปลดทิง้ จากการเปนราชินี ซึง่ เนือ้ เรือ่ ง
ดังกลาวมีความแตกตางจากแอนิเมชัน Justice
League: Throne of Atlantis (2015) ที่เริ่มเรื่อง
ดวย แอตแลนนา เปนราชินีปกครองแอตแลนติส
แสดงใหเห็นวาในแอนิเมชันนั้นใหอํานาจผูหญิง
ในตนเรื่องมากกวา แตอยางไรก็ตาม ในตอน
จบของเรื่องนั้น ภาพยนตร Aquaman (2018)
แสดงความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งแม ลู ก คื อ
แอตแลนนา และ ออมร ไดดีกวาในแอนิเมชันที่
กลาวถึง เพราะในแอนิเมชัน ออมรไดสังหารแม
เพือ่ ยึดบัลลังก ความแตกตางของวัฒนธรรมประเพณี
ทีป่ รากฏในภาพยนตร Aquaman และ แอนิเมชัน
Justice League: Throne of Atlantis ชี้ใหเห็นถึง
ทัศนคติทางเพศและทัศนคติเกีย่ วกับความสัมพันธ
ในครอบครัวของผูผลิตสื่อแตละคน
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วิเคราะหภาพยนตรเรือ่ ง Aquaman เกีย่ วกับ
แอตแลนนา ถัดจากยอหนาขางตน หลังจากที่
เธอถูกเนรเทศใหไปเปนอาหารของ Trench เธอ
ไดพยายามเขาไปเอาตรีศูลของกษัตริยแอตแลน
(King Atlan’s lost Trident of Atlantis)
ซึ่งมีสัตวประหลาด (Karathen) เฝาอยู เธอกลาว
วา เธอพยายามหลายครั้งแตไมประสบผลสําเร็จ
แตเฉพาะพระราชาที่แทจริง จึงจะครองตรีศูลนั้น
ได เหตุการณนี้เปนการย้ําถึงระบบปตาธิปไตย
ทีแ่ มวา ผูห ญิงจะมีความสามารถและความพยายาม
เธอก็จะไมสามารถทํางานสําเร็จ เพราะระบบและ
วัฒนธรรมเจาะจงวาตองเปนผูช ายเทานัน้ จึงจะทําได
สวนอีกฉากทีแ่ สดงใหเห็นถึงความออนแอ
ของราชินแี อตแลนนา คือ ฉากทีอ่ าเธอร (พระเอก)
ทีต่ อ สูก บั ออมร (ตัวราย) ซึง่ อาเธอรใชอาวุธของแม
(ราชินีแอตแลนนา) สวนออมรใชอาวุธของพอ
(Orvax Marius) เมื่อการตอสูใกลจบ อาวุธของ
แมไดหักเพราะตั้งรับกับอาวุธของพอ แมฉากนี้
จะไมมผี หู ญิง แตแสดงใหเห็นถึงความออนแอและ
ดอยอํานาจของตัวละครหญิง
นอกจากนี้ ตัวละครหญิงอีกตัวหนึ่งที่
สําคัญในเรือ่ งคือ เมรา (Mera) ซึง่ เปนเจาหญิงชาว
Xebelian จากเมือง Xebel และเปนคูหมั้นของ
ออมร เธอมีความรู ความสามารถ ถูกเลี้ยงดูโดย
ราชินแี อตแลนนา เธอรูว ฒ
ั นธรรมประเพณีของเมือง
บาดาลเปนอยางดี ซึง่ ผูเ ขียนไดวเิ คราะหคณ
ุ สมบัติ
เหลานี้แลว พบวาเธอมีสามารถเปนราชินีไดดวย
ตนเอง แตดวยอํานาจระบบปตาธิปไตยในเมือง
บาดาล เธอจึงจําเปนตองตามหาอาเธอรบนบก
และนําเขาไปเอาตรีศูลของกษัตริยแอตแลน เมื่อ
ผูเขียนไดเปรียบเทียบอาเธอรกับเมราแลวนั้น
เมรามีคณ
ุ วุฒแิ ละความพรอมมากกวาอาเธอรเสียอีก
การทีเ่ มราไมเห็นความสามารถทีจ่ ะปกครองเมือง
บาดาลดวยตนเองนั้น คลายคลึงกับการวิเคราะห
ตัวละครหญิงในหนังสือการตนู โดย Isekeije (2010)
และ Keating (2012) ซึง่ พบวา ตัวละครหญิงฝาย
ดีมกั เชือ่ ในปตาธิปไตย หากแตตวั ละครหญิงตัวราย
มักมีความเปนผูน าํ และเห็นความสามารถทีแ่ ทจริง

ของตนเอง เมรานั้นเปนตัวละครหญิงฝายดีและมี
ความเชือ่ ในปตาธิปไตยตรงตามบทความทีถ่ กู อาง
ถึงนัน้ ผูเ ขียนจึงขอหยิบยกเนือ้ เรือ่ งทีค่ ลายคลึงกัน
กับ Aquaman (2018) คือ แอนิเมชันเรื่อง DC
Super Hero Girls: Legends of Atlantis (2018)
ซึ่งมี ไซเรน (Siren) เปนตัวละครหญิงตัวราย เธอ
มีความมุงมั่นและเห็นวาตนเองสามารถยึดครอง
เมืองบาดาลได ในขณะทีอ่ าเธอร (Aquaman หรือ
พระราชาแหงแอตแลนติส) ไมมีความรับผิดชอบ
แตทายที่สุดเมราและซูเปอรฮีโรผูหญิงคนอื่นๆ
ไดรักษาเมืองแอตแลนติสกับบัลลังกของอาเธอร
ไวได และในตอนจบของแอนิเมชันเรื่องนี้ แทนที่
อาเธอรจะทําความเคารพผูที่ชวยรักษาบัลลังก
แตกลับกลายเปนเมราและซูเปอรฮโี รผหู ญิงคนอืน่ ๆ
ไดทําความเคารพอาเธอรแทน เหตุการณที่ยกมา
จากแอนิเมชันและบทบาทของเมราในภาพยนตร
Aquaman มีความเหมือนกัน คือ ตัวละครหญิง
ฝายดีจะเชื่อในปตาธิปไตย
จากงานวิจัยที่ไดกลาวมาในการทบทวน
วรรณกรรม ที่ระบุวาการที่ซูเปอรฮีโรเพศหญิง
ตองใหผูชายมาชวย จะถือวาเธอออนแอ ขัดกับ
การสรางภาพยนตรแนวสตรีนิยม เมราไดถูก
ชวยจากอาเธอรในตอนที่เธอกําลังจะตกเหว ซึ่ง
อาเธอรควาเธอเอาไว แมเหตุการณนอี้ าจถูกตีความ
วาไมใชสตรีนยิ ม แตในเนือ้ เรือ่ ง เมราเคยชวยอาเธอร
จากการตอสูก บั ออมรในทะเล และตอมาทีอ่ าเธอร
ชวยเมราคือฉากในทะเลทราย ผูเ ขียนจึงตีความวา
มีการใหความเทาเทียมอยางสมเหตุสมผล เพราะ
เมราเติบโตในทะเล สวนอาเธอรเติบโตบนบก และ
เปนการชวยเหลือซึง่ กันและกัน แสดงถึงความเทา
เทียมกันที่หญิงและชายผจญภัยเคียงบาเคียงไหล
ตัวละครประกอบเพศหญิงอีกตัวในเรือ่ งนี้
คือเจาหญิงชาวเงือก (Fisherman Princess) ซึ่ง
บิดาของเธอเปนกษัตริยและถูกสังหารตอหนาเธอ
โดยออมร หลังจากนั้นเธอไดกลายเปนราชินีของ
ชาวเงือกโดยอยูภายใตอํานาจของออมร ถึงแมวา
ในภาพยนตรเรือ่ งนี้ เธอจะเปนผูห ญิงคนเดียวทีไ่ ด
เปนราชินีปกครองเผาพันธุ โดยไมตองขึน้ กับราชา
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ในเผาเดียวกัน แตการไดมาซึง่ ตําแหนง เปนสิง่ ทีน่ า
สลด และเธอไมเต็มใจใหเหตุการณดงั กลาวเกิดขึน้
การอยูภ ายใตอาํ นาจของออมรเกิดจากความหวาด
กลัวอํานาจของผูชาย และเธอตองยอมทําในสิ่งที่
ฆาตรกรตองการ
ดวยรูปลักษณของเจาหญิงชาวเงือกนี้ ถือวา
มีความอัปลักษณมากกวามนุษยและชาวแอตแลน
ติสทีม่ ลี กั ษณะเหมือนมนุษย ซึง่ สามารถตีความได
วาบทบาทที่กลาหาญเด็ดเดี่ยว และมีศักดิ์ศรีเทา
เทียมกับผูชายอาจเกิดเฉพาะในผูหญิงที่มีรูปราง
หนาตาดีอยางราชินแี อตแลนนาและเมรา นอกจาก
ชาวเงือกแลว ภาพยนตรเรื่อง Aquaman ยังดูถูก
เผาพันธุที่มีความอัปลักษณ อยางพวก Trench ที่
เบาปญญา ลาหลัง ใชแตความปาเถื่อน
จากยอหนาที่ผานมา ภาพยนตรเรื่องนี้มี
การเหมารวมวาบุคคลหรือเผาพันธุท หี่ นาตาดี จะมี
คุณสมบัตทิ ดี่ กี วาเผาพันธุท อ่ี ปั ลักษณ การตอตาน
การเหมารวม (Anti-Stereotype) จากรูปลักษณ
ภายนอกในภาพยนตรเรื่องนี้ เกิดขึ้นกับตัวละคร
คูเดียวคือ อาเธอรและออมร พระเอกอยางอาเธอ
รนั้นมีความอัปลักษณมากกวาตัวรายอยางออมร
ผูผ วิ ขาวและผมทอง รูปลักษณของพวกเขาทัง้ สอง
ขัดกับการเหมารวมทีพ่ บนภาพยนตรทวั่ ไป รวมไป
ถึงหนังสือการตนู และแอนิเมชันเกีย่ วกับ Aquaman
เอง เพราะในการตูน อาเธอรจะผิวสีขาวผมสีทอง
สวนออมรจะมีผมสีดาํ หากสือ่ ภาพยนตรทที่ าํ ราย
ไดสงู สามารถใสเนื้อหาตอตานการเหมารวมลงไป
ใหมากขึ้น จะชวยลบลางความเชื่อผิดๆ ของผูชม
ที่เกิดจากการเหมารวมได
นอกจากการเหมารวมจากรูปลักษณ
ภายนอกแลว ตัวละครฝายรายที่เปนมนุษยและ
ทํางานผิดกฎหมาย ยังเปนคนผิวดํา เปนการย้ํา
การเหมารวมซึ่งกอใหเกิดปญหาหลายประการใน
สหรัฐอเมริกา อยางเชนการที่เจาหนาที่ตํารวจยิง
ชายผิวดําจํานวนมาก ตัวละคร Black Manta นั้น
มีความตองการที่จะแกแคนตลอดการดําเนินเรื่อง
โดยมิสนใจอํานาจเงินและความปลอดภัยของผูค น

อืน่ ๆ ซึง่ อาจเปนไปไดวา ตัวละครนีถ้ กู สรางขึน้ ครัง้
แรกในป ค.ศ. 1967 ในชวงที่มีความเทาเทียมกัน
ทางเชือ้ ชาตินอ ยกวาปจจุบนั มาก แตอยางไรก็ตาม
หากภาพยนตรเรื่องนี้มีภาคตอไป อาจมีความเทา
เทียมดานเชื้อชาติมากขึ้น เพราะ Kaldur’ahm
(Aqualad) ซึง่ เปนบุตรชายผิวสีของ Black Manta
ถูกนําเสนอในการตนู โทรทัศนเรือ่ ง Young Justice
โดยมีบุคลิกสุขุม มีเหตุผล และเปนฝายดี

3.2 บทวิเคราะหเชิงบวก
แมบทบาทของผูห ญิงทีก่ ลาวไวในขางตน
สวนมากจะอยูใ นแงลบ แตตวั ละคร เมรา ไดแสดง
บทบาทเปนผูกระทํา (Active) เปนผูกลาตัดสินใจ
มีความกลาหาญ เด็ดเดี่ยว และเสริมสรางความ
เทาเทียมกันทางเพศในสื่อภาพยนตร โดยที่ความ
เปน ผูหญิงของเธอไมไดถูกลดลงไป ดั่งที่เห็นใน
ภาพยนตรเรือ่ งอืน่ ๆ ทีผ่ หู ญิงทีม่ คี วามเทาเทียมกับ
ผูช ายถูกนําเสนอในรูปแบบทอมบอย หรือการปรับ
ตนเองใหคลายคลึงเพศชาย เชน เรื่อง Mad Max:
Fury Road, G.I. Jane, และภาพยนตรแนวตอสู
ที่มีผูหญิงเปนตัวละครเอก
แมในอนาคต ถาเจาหญิงเมราไมคิดกบฏ
เธอจะไดเปนราชินีของเมืองแอตแลนติส แตเธอก็
คิดกบฏเพื่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งความคิดริเริ่มและ
การลงมือกระทําดวยตนเองโดยไมกลัวอันตรายที่
จะเกิดกับตน ถือวาเปนบทบาทของสตรีในเชิงบวก
และเธอไดชวยอาเธอรอยางเห็นไดชัดถึง 2 ครั้ง
คือ ชวยบิดาที่เปนมนุษยชาวบกของอาเธอรจาก
คลื่นยักษ (Tsunami) และชวยเขาจากการถูกฆา
ในการประลองกับออมรใตทะเล
การชวยอาเธอรตอ หนาออมรและประชาชน
ชาวบาดาลมากมายนัน้ ทําใหการเปนกบฎของเธอ
ถูกเปดเผย ซึง่ การตัดสินใจของเธอ แสดงใหเห็นถึง
การตอตานระบบปตาธิปไตย คือ ทรยศคูห มัน้ ของ
เธอซึ่ง ณ เวลานั้นเปนผูชายที่มีอํานาจเหนือกวา
เธอ และยังมิไดทําตามสิ่งที่บิดาคาดหวัง
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ในระหวางทีเ่ ธอเดินทางไปสืบหาความจริง
ในทะเลทราย เธอไดกลาววา เธอไมเคยเดินทางมา
ไกลจากมหาสมุทรถึงเพียงนี้ แตถงึ แมเธอจะเกิดความ
ไมแนนอนไมแนใจ (Uncertainty) ดวยความตาง
สถานที่ เธอก็กลาทีจ่ ะกระโดดลงจากเครือ่ งบินเอง
เพราะเธอเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอพบวาเปนสิ่งถูกตอง
แตการกระทําเหลานี้ เธอสามารถทําไดเพราะ
เธอมีพลังเหนือธรรมชาติ ซึ่ง Garland, Branch,
and Grimes (2016) วิเคราะหวาตัวละครหญิง
ในการตูนซูเปอรฮีโรที่มีพลังเหนือธรรมชาติจะมี
ความกลาหาญเด็ดเดีย่ วมากกวาตัวละครหญิงทีเ่ ปน
คนธรรมดา หากสื่อแสดงใหเห็นไดวาผูหญิงที่เปน
คนธรรมดามีความกลาคิดกลาตัดสินใจ อาจทําให
ผูช มเพศหญิงรูส กึ มัน่ ใจทีจ่ ะเอาอยางคุณสมบัตทิ ดี่ ี
เหลานี้ไดมากขึ้น
นอกจากการใชพลังเหนือธรรมชาติของ
เธอแลวนั้น เมรายังทําในสิ่งที่ผูหญิงทั่วไปอยาง
ผูชมภาพยนตรสามารถเอาเปนแบบอยางไดคือ
เธอเจรจาโนมนาว ทั้งกับอาเธอรและออมร โดย
บางครั้งอาจสําเร็จหรือไมสําเร็จสลับกันไป ครั้น
ที่เธอเจรจากับออมร เธอไดอางถึงคําสอนของ
ราชินีแอตแลนนา ซึ่งสามารถตีความไดวาแนวคิด
การปกครองไดถกู สืบทอดจากผูห ญิงสูผ หู ญิง และ
ตัวละครหญิงในเรือ่ งมิไดมกี ารอิจฉากันหรือกีดกัน
กันเอง ความสําเร็จของการเจรจาของเมรายังพบได
ในขณะเกิดสงครามในชวงใกลจบของภาพยนตร
เมราไดเขาไปเจรจากับพอของตนซึ่งเปนราชาและ
บอกเลาถึงสถานการณในเวลานัน้ ซึง่ พอของเธอได
ไววางใจและเชื่อเธอ
โดยภาพรวมของการเจรจาของผูหญิงตอ
ผูชาย จะเห็นไดวาผูชายที่เปนฝายดีในเรื่องจะไว
วางใจและยอมรับความคิดเห็นของผูห ญิง ประกอบ
ไปดวยอาเธอร พอของเมรา และ วอวลโก (Nuidis
Vulko) ที่ทาํ ตามที่ราชินีแอตแลนนามอบหมายให
ดูแลและฝกฝนอาเธอร แตในทางกลับกันออมรซงึ่
เปนตัวรายจะไมฟงสิ่งที่ผูหญิงแนะนํา ไมวาจาก
เมราหรือจากแมของเขา และออมรยังประทุษราย
ตอผูหญิงเมื่อเขาสั่งทหารใหไลลาเธอ ซึ่งบทบาท

ลักษณะนี้สามารถสอนเยาวชนเพศชายวาการรับ
ฟงความคิดเห็นของผูห ญิงจะทําใหพวกเขาเปนคน
ดี ซึง่ เปนการสรางความเทาเทียมกันในชีวติ จริงของ
สังคม
การเจรจาของตัวละครหญิงที่กลาวมานี้
ทําใหผเู ขียนสามารถคิดเปรียบเทียบกับบทพูดของ
ตัวละคร Lois และ Clark Kent (Superman) ใน
ภาพยนตรซีรีส Supergirl (Season 4, Episode
9) ซึง่ นํามาใชสนับสนุนวาผูผ ลิตสือ่ ทีเ่ กีย่ วกับ DC
Comics มีทัศนคติที่ดีตอเพศหญิง เพราะในบท
พูด ตัวละครเชื่อวา ผูหญิงสามารถปกปองโลกได
ดีกวาผูชาย เนื่องจากเธอสามารถรับมือกับวิกฤต
และความกดดัน และจะถามคําถามพูดคุยกอนที่
จะลงมือตอสู ในภาพยนตรซีรีสเรื่องนี้อาจใชคํา
กลาวอางของตัวละครเพื่อยกยองเพศหญิง แตใน
เรือ่ ง Aquaman ทีถ่ กู วิเคราะหในบทความนี้ ไดใช
บทบาทการกระทําจริงๆ ของตัวละครหญิง แสดง
ใหเห็นวาผูห ญิงสามารถใชปญ
 ญา เจรจา ไกลเกลีย่
และแกไขสถานการณได
และทีผ่ เู ขียนกลาวถึงในบทวิเคราะหเชิงลบ
บทบาทของออมรในภาพยนตรเรือ่ ง Aquaman นี้
ผูเ ขียนพบวามีบทบาททีด่ กี วาในการตนู แอนิเมชัน
เรื่อง Justice League: Throne of Atlantis ถึง
แมวาในเวลาที่เขาเชื่อวาแมของเขาเสียชีวิต เขา
มิไดทําตามคําสั่งสอนของแม แตเมื่อเขาทราบวา
แมยังมีชีวิตอยูในตอนจบ เขาก็เกิดความตื้นตัน
แตในการตูนออมรเปน ผูสังหารแมซึ่งเปนราชินี
ปกครองแอตแลนติส ทั้งนี้เพื่อที่ตนจะไดขึ้นครอง
บัลลังกแทน บทบาทของออมรในภาพยนตรเรื่อง
Aquaman จึงมีดานดีคือแมจะเปนตัวรายแตก็ยัง
มีความเคารพรักมารดาของตนเอง
การเสริมสรางบทบาทและอํานาจของสตรี
ในภาพยนตร Aquaman ยังสามารถเห็นไดจากการ
ขึน้ เปนใหญของ Aquaman ซึง่ เขาตองไดรบั ความ
ชวยเหลือจากตัวละครหญิงถึง 3 ตัว คือ เมรา แม
ของเขาหรือราชินแี อตแลนนา และ สัตวประหลาด
(Karathen) ซึ่งเปนเพศเมีย ซึ่งอาจสอนใหผูชม

54 การวิเคราะหภาพยนตรอควาแมน ผานมุมมองของนักสตรีนิยม

พราว อรุณรังสีเวช และมัณฑิรา สีดวง

เขาใจวา การที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตของ
เพศชาย เขาจําเปนตองผูกมิตรกับผูหญิงรอบขาง
เขา โดยไมดูถูก หรือกีดกันจากงานสวนของตน

4. สรุป
เพราะภาพยนตรแนวซูเปอรฮีโรมักจะ
ทํารายไดสูง และไดถูกรับชมจากผูคนจํานวนมาก
ทั่วโลก การสอดแทรกเนื้อหาเชิงบวกที่สรางสรรค
สังคมจึงเปนสิง่ ทีด่ ี ไมวา จะเปนการเสริมสรางความ
เทาเทียมกันทางเพศ สีผวิ ชนชัน้ และ การตอตาน
การเหมารวมจากรูปลักษณภายนอก ภาพยนตร
เรื่อง Aquaman มีการนําเสนอบทบาทของผูหญิง
ในดานดี และใกลเคียงกับบทบาทในอุดมคติตาม
แนวคิดสตรีนยิ มถึงแมวา พวกเธอจะอยูใ นเมืองทีม่ ี
วัฒนธรรมแบบปตาธิปไตย อยางไรก็ตาม ปญหาที่
สามารถพบไดในภาพยนตรเรือ่ งนีค้ อื การเหยียดสี
ผิวและเชือ้ ชาติ หากไมนบั รวมตัวเอกอยางอาเธอร
ตัวละครอืน่ ๆ เชน ชาวเงือก Trench และคนผิวดํา
ลวนมีคุณลักษณะที่ไมดี บางเบาปญญา บางปา
เถื่อน โหดราย ไรเหตุผล และถูกกดขี่
ผูเขียนเสนอแนะใหภาพยนตรที่ทําราย
ไดสงู ในอนาคต มุง ลดการเหมารวมจากรูปลักษณ
ภายนอก คูขนานกับสรางความเทาเทียมกันใน
สังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาพยนตรทตี่ วั ละครเปน
คนธรรมดา มิใชซูเปอรฮีโร เพราะผูชมจะสามารถ
เรียนรูจากตัวละครที่มีความคลายคลึงกับตนเอง
ไดดีกวา อยางที่เยาวชนสามารถจินตนาการณ
รวมกับตัวละครที่เหมือนตนเอง และตองการเชื่อ
สิ่งดีๆ ที่ถูกสอนจากสื่อนั้นๆ (Arunrangsiwed,
Bunyapukkna, Ounpipat, & Inpayung, 2018)
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