หัวข้ อการค้ นคว้าแบบอิสระ

แนวคิดด้านสตรี นิยมเชิงนิ เวศน์และการเพิ่มอานาจของ
สตรี ในภาพยนตร์ แอนิ เมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ เรื่ อง
มหาสงครามหุบเขาแห่ งสายลม

ผู้เขียน

นางสาวสุ ทธี รา แก้วเทพ

ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ทปี่ รึกษา

อาจารย์ ดร. ชลาธิป วสุ วตั

บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระเชิงคุณภาพในภาพยนตร์ แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ เรื่ อง
มหาสงครามหุ บเขาแห่งสายลม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงและธรรมชาติ
ภายใต้แนวคิดสตรี นิยมเชิงนิเวศน์และการเพิ่มอานาจของสตรี ซ่ ึ งนาเสนอผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง
เนาซิ กา้ ผูเ้ ป็ นตัวละครหลักของเรื่ องและธรรมชาติตามที่ปรากฏในฉาก บทสนทนา และฉาก
ภาพยนตร์ที่คดั เลือกมาจากภาพยนตร์ แอนิ เมชันเรื่ องนี้ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
อันใกล้ชิดระหว่างเนาซิ กา้ และธรรมชาติผา่ นความสามารถของเธอที่จะชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ แมลงกลาย
พันธุ์ และทะเลแห่งความเสื่ อมสลายสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข แม้จะถูกมองว่าเป็ นเพียงเด็ก
สาว แต่เนาซิ กา้ ก็เปี่ ยมไปด้วยพลังและสติปัญญาไม่นอ้ ยกว่าชายใด เธอไม่เพียงแต่จะมีพลัง
ความสามารถอันยอดเยีย่ มในการต่อสู ้และเป็ นผูน้ าให้กบั คนในหมู่บา้ นหุ บเขาแห่งสายลมเพื่อต่อสู ้
ปกป้ องบ้านเมืองเมื่อถูกรุ กราน แต่เธอยังมีสติปัญญาอันชาญฉลาด ค้นพบความจริ งที่วา่ ทั้งแมลงกลาย
พันธุ์และทะเลแห่งความเสื่ อมสลายต่างอยูภ่ ายใต้กระบวนการทางนิเวศวิทยาเพื่อรักษาธรรมชาติที่ถูก
ปนเปื้ อน ภาพลักษณ์ของเนาซิ กา้ ซึ่ งถูกถ่ายทอดออกมาให้เป็ นผูห้ ญิงที่เปี่ ยมไปด้วยศักยภาพได้พลิก
ภาพพจน์เก่าของผูห้ ญิงที่ถูกมองว่าอ่อนแอ ว่าง่าย และถูกกดขี่ และภาพลักษณ์สตรี ที่เปี่ ยมไปด้วย
ศักยภาพนี้เองจะเป็ นแรงบันดาลใจให้ผชู ้ มโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพศหญิงตระหนักถึงพลังภายในตัวเอง
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ABSTRACT
This qualitative Independent Study on Hayao Miyazaki’s animation Nausicaä of
the Valley of the Wind aims to examine the relationship between women and nature
under the concepts of ecofeminism and women’s empowerment through the portrayal of
the relationship between Nausicaä, the protagonist, and nature as seen in setting,
dialogues, and selected scenes in the film. The study reveals a close relationship
between Nausicaä and nature through her ability to point out that humans, mutant
insects, and Sea of Decay can peacefully coexist. Although portrayed as being just a
young girl, Nausicaä possesses power and intelligence no less than a man would. She is
not only excellent in fighting and leading her people in the Valley of the Wind to defend
her village when it is invaded, but she also shows wisdom in discovering the fact that
both the mutant insects and Sea of Decay are undergoing ecological process to heal a
polluted nature. The image of Nausicaä as an empowered woman reverses the old
stereotype of women as being weak, submissive, and oppressed and can inspires the
audience, especially the female members of it, to realize the power within themselves.
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