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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมุ้่งศกึษาการน าเสนอภาพผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมือง
เวียดนามท่ีมีแนวคิดเก่ียวข้องกบัการประกอบสร้างความเป็นสงัคมมาตาธิปไตย 
โดยเน้นศึกษากลุ่มต านานอธิบายธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมทัง้กลุ่ม
ต านานอธิบายประวตัิท่ีมาของเทพเจ้าและบคุคลส าคญัเป็นหลกั ทัง้นีผู้้ เขียนได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดการน าเสนอภาพแทนและการประกอบสร้างสังคมมาเป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และตีความครัง้นี ้ 

ผลการศกึษาพบว่า ต านานพืน้เมืองเวียดนามมีการน าเสนอภาพผู้หญิง
ซึ่งมีส่วนสร้างความคิดทางสังคมมาตาธิปไตยให้เกิดขึน้ในความคิดความเช่ือ
ของชาวเวียดนามด้วย กล่าวคือ เร่ืองเล่าต านานเหล่านีช้่วยเน้นย า้ให้ชาว
เวียดนามมองเห็นว่า ในอดีตกาลสงัคมเวียดนามเคยให้ความส าคญัและยกย่อง
ผู้หญิงมาก่อน ก่อนจะได้รับอิทธิพลมาจากจีนและพระพทุธศาสนา อนัเป็นความ
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เช่ือดัง้เดิมท่ีชาวเวียดนามต่างเช่ือถือกันมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็ นบทบาท
ความส าคัญของผู้ หญิงในด้านการเมืองก็ตาม ด้วยเหตุนีภ้าพแทนผู้ หญิงใน
ต านานพืน้เมืองเวียดนามจึงมีหลายลักษณะและหลายสถานะ เช่น ผู้หญิงใน
ฐานะวีรสตรี ผู้หญิงในฐานะผู้น าบ้านเมือง ผู้หญิงในฐานะเทพเทวี ผู้หญิงใน
ฐานะแม่ และผู้ หญิงในฐานะนางกษัตรี รวมไปถึงผู้ หญิงในฐานะท่ีเป็นผู้ ให้
ก าเนิดจารีตประเพณีด้วย นอกจากนี ้ยงัพบว่าการน าเสนอภาพผู้หญิงในเร่ือง
เล่าต านานพืน้เมืองนีไ้ด้แสดงให้เห็นความหมายท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็น
ทางสงัคมและวฒันธรรมด้วย กล่าวคือ เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองนีมี้การน าเสนอ
ความหมายผ่านพฤติกรรมหรือการกระท าเชิงสัญลักษณ์ของตัวละคร และ
ความส าคญัของตวัละครหญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองซึ่งต่างก็แสดงให้เห็น
บทบาทและความหมายท่ีปรากฏในข้อมลูคติชนวิทยา ผลการศกึษาในครัง้นี ้จึง
สามารถสะท้อนให้เห็นร่องรอยความคิดความเช่ือทางสงัคมวฒันธรรมของชาว
เวียดนามได้อยา่งลุม่ลึกและน่าสนใจยิ่ง 
 
ค าส าคัญ:  ผู้หญิง,  เร่ืองเลา่ต านานพืน้เมือง,  การประกอบสร้างสงัคม, 

มาตาธิปไตย,  เวียดนาม. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

3 ผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพ้ืนเมืองเวียดนามกับการประกอบสร้างสังคมมาตาธิปไตย 

Abstract 
 

This article highlights on Vietnamese mythical narratives’ women 
whose thoughts were related to construction of matriarchal society. 
Examining this article, natural and supernatural myths involved with 
biographical myths regarding gods and famous people were emphasized. 
Besides, concepts of representation and social construction were also 
applied as tools to analyze and interpret the aforementioned narratives. 

It was found that the Vietnamese mythical narratives depicted 
women who took part in arising construction of matriarchal society into the 
Vietnamese’ thought and belief. In other words, these mythical narratives 
reminded the Vietnamese that in the former time before influenced by China 
and Buddhism, women had been given importance and commendation in 
Vietnamese society. This traditional belief had existed for a long time and 
influenced to the Vietnamese’s thought as explicitly seen in Vietnamese 
women’s role in political aspect. Therefore, portrayal of women according 
to Vietnamese mythical narratives was depicted as heroines, rulers, 
goddesses, maternity, queens, and the origin of traditions and customs.  

In addition, depiction of women in Vietnamese mythical narratives 
also portrayed meanings associated with social and political aspects. In 
other words, these mythical narratives expressed meanings through 
behavior or symbolic action of the characters included importance of the 
female characters. These circumstance demonstrated roles and meanings 
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indicated in folkloristics data. Consequently, all the results gained reflected 
vestiges of socio-cultural thought and belief of the Vietnamese profoundly 
and interestingly. 
 
Keywords:  Women,  Mythical Narratives,  Social Construction,  
       Matriarchy,  Vietnam 
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บทน า  
 

การเล่าเร่ืองต านานนับเป็นเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมท่ีใช้หล่อหลอม
อุดมการณ์บางอย่างทางสังคมให้ผู้คนในกลุ่มได้รับรู้ร่วมกัน ทัง้ในแง่ความคิด
ความเช่ือ ประวตัิศาสตร์ ค่านิยม อุดมการณ์ และโลกทศัน์ทางสงัคม โดยหาก
พิจารณาเทียบเคียงกับความเป็นภาษาในอีกรูปแบบหนึ่งแล้ว ก็พบว่าการ
น าเสนอภาพแทนผ่านภาษาของต านานนับเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นท่ี
ยอมรับกนัในปัจจบุนัว่า ภาษาต านานไม่ได้เป็นเพียงแคใ่ช้ส่ือความคิดความเช่ือ
หรือส่ือถึงสิ่งท่ีอยู่ภายในใจออกมาเท่านัน้ หากแต่ยังมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างและจัดการกับความจริงทางสังคมหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เร่ืองเล่า
ต านานมีสว่นประกอบสร้างความจริงทางสงัคมให้เกิดขึน้ในความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้คนได้อีกด้วย  

บทบาทและความหมายของเร่ืองเล่าต านานประการหนึ่ง จึงแสดงให้
เห็นถึงการเช่ือมโยงกบับริบททางสงัคมวฒันธรรมของกลุ่มชน เชน่ การสร้างเร่ือง
เล่าต านานเพ่ืออธิบายถึงก าเนิดหรือประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษหรือ
ชุมชนบ้านเมือง บ้างก็ใช้เร่ืองเล่าต านานเก่ียวกับวีรบุรุษผู้กล้าหรือวีรบุรุษทาง
วฒันธรรมเพ่ือสร้างการยอมรับและก่อให้เกิดความศรัทธาแก่ผู้คนในสงัคม สร้าง
ส านึกและความเป็นกลุ่มก้อนทางสงัคม บ้างก็น าเอาต านานมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานเชิงศิลปะโดยสร้างให้เป็นสัญลักษณ์อันมีนัยส าคัญทางการเมือง 
ตวัอย่างเช่น การท าผลงานประติมากรรมรูปปัน้วีรบรุุษผู้สร้างชาติ หรือการวาด
ภาพจิตรกรรมเล่าเหตกุารณ์ส าคญัในต านาน เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม การน าเสนอ
ภาพบุคคลส าคญัท่ีมีบทบาททางการเมืองของชุมชนต่าง ๆ ซึ่งแม้จะนิยมเรียก
ขานกนัส่วนใหญ่ว่า “วีรบรุุษ” แตก็่พบว่ามิได้หมายความถึงบุคคลผู้ ท่ีมีสถานะ
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เป็นบุรุษเพศหรือผู้ชายเพียงเท่านัน้ แต่ยงัมีการน าเสนอให้เห็นภาพของผู้หญิง
ในฐานะท่ีเป็น “วีรสตรี” ผู้ มีบทบาทร่วมสร้างบ้านแปงเมืองด้วย แนวคิดดงักล่าว
นีมี้ปรากฏให้เห็นอยู่ในวฒันธรรมเร่ืองเล่าของผู้คนหลายกลุ่ม ดงักรณีเร่ืองเล่า
ต านานพืน้เมืองของชาวเวียดนามก็พบว่า มีการน าเสนอภาพผู้หญิงท่ีมีบทบาท
ความส าคญัและมีความโดดเดน่ทางการเมืองอยู่ไม่น้อย อนัแสดงให้เห็นมิติของ
ความสมัพนัธ์กบัแนวคิดทางวฒันธรรมท่ีเรียกกนัว่า “มาตาธิปไตย”  

ในตวัอย่างต านานสร้างโลก (the Creation Myths) ของชาวเวียดนาม 
พบว่ามีการเน้นย า้ให้เห็นบทบาทความส าคัญของผู้ หญิงในฐานะเป็นผู้ สร้าง
ชีวิตและจิตวิญญาณให้แก่มวลมนุษย์และสรรพสัตว์  ดังใน ต านานสิบสอง
เทพธิดา เล่าว่า “หลังจากจักรพรรดิแห่งสวรรค์เสร็จสิน้ภารกิจในการสร้าง
จกัรวาลแล้ว ก็ได้สร้างมนษุย์ เน่ืองจากมีความตัง้ใจเป็นพิเศษจึงได้มอบงานให้
เทพธิดาผู้ มีฝีมือสิบสององค์ เทพธิดาเหล่านีไ้ด้ช่วยตัง้แตค่ิดสร้างมนษุย์ บางคน
กล่าวว่าภายหลังจากสร้างจักรวาล มนุษย์ สัตว์ ดิน น า้ และอากาศเสร็จสิน้ 
จกัรพรรดิก็ไม่อนุญาตให้เพิ่มสิ่งมีชีวิตใด ๆ เข้ามาอีก นอกจากนีเ้ทพธิดาทัง้สิบ
สององค์นีย้งัเป็นผู้ มีหน้าท่ีตดัสินว่าใครจะกลบัชาติมาเกิดเป็นมนษุย์ บางคนยงั
กลา่ววา่เทพธิดาสิบสององค์นีมี้หน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะตน กลา่วคือแตล่ะองค์มี
หน้าท่ีสร้างส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น องค์หนึ่งสร้างมือ องค์หนึ่งสร้างดวงตา 
องค์หนึ่งสร้างแขนขา องค์หนึ่งสร้างจิตใจ อีกองค์หนึ่งสร้างค าพูดและรอยยิม้
ของมนษุย์” (สนุทร โคตรบรรเทา, 2558: 9-10) ถึงกระนัน้ก็ยงัมีหลายคนกล่าวว่า 
งานของสิบสองเทพธิดานีไ้ม่อาจแยกขาดออกจากกันได้ เพราะการสร้างมนุษย์
ท าโดยล าพงัไมไ่ด้ มนษุย์แตล่ะคนท่ีมีชีวิตขึน้มาล้วนต้องผ่านมือของเทพธิดาทัง้
สิบสององค์นีแ้ทบทัง้สิน้  



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

7 ผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพ้ืนเมืองเวียดนามกับการประกอบสร้างสังคมมาตาธิปไตย 

จากเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองข้างต้น แสดงให้เห็นความคิดความเช่ือของ
ชาวเวียดนามท่ีว่าอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ล้วนเกิดจากการบนัดาลสร้าง
ของเหล่าเทพผู้หญิง บทบาทของเทพธิดาจึงเป็นเหมือนกับเทพผู้ สร้าง ดงันัน้ 
จิตวิญญาณของมนษุย์จึงล้วนเป็นสิ่งท่ีถกูก าหนดสร้างขึน้มาโดยมีภาพร่างของ
ผู้หญิงเป็นศนูย์กลาง คมกฤช อุ่ยเต็กเคง่ (2559: 153) อธิบายให้เห็นว่า การนบั
ถือผู้หญิงเป็นคติท่ีมีมาแตโ่บราณกาลเก่าก่อนประวตัิศาสตร์ และเป็นคติท่ีมีอยู่
ทุกหนแห่งในโลก ผู้หญิงถูกเช่ือมโยงให้เข้ากับความศกัดิ์สิทธ์ิในแง่ความอุดม
สมบรูณ์ (fertility) เพราะเป็นเพศท่ีสามารถให้ก าเนิดชีวิตและเลีย้งดบูุตรให้เติบ
ใหญ่ได้ แตใ่นเวลาต่อมาเม่ือศาสนาท่ีมีศาสดาเป็นมหาบุรุษก่อก าเนิดขึน้ ก็ท า
ให้บทบาทของเพศหญิงคอ่ย ๆ ลดความส าคญัลง ทัง้ภาพผู้หญิงในลกัษณะของ
เทวีหรือเทพเจ้าสตรี รวมทัง้นกับวชหญิงด้วยเช่นกนั  

มีข้อสังเกตว่า ภูมิศาสตร์ท่ีตัง้บ้านเมืองของเวียดนามนัน้เป็นบริเวณ 
ลุ่มน า้และบริเวณคาบสมทุร ท าให้ชาวเวียดนามมีความผกูพนัใกล้ชิดกับแม่น า้
และท้องทะเลเป็นอยา่งมาก ชมุชนเวียดนามมีผืนดนิท่ีอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การ
ท าเกษตรกรรม ฉะนัน้ในความเช่ือนบัแตโ่บราณ ในบริเวณนีจ้งึให้ความส าคญักบั
ผู้หญิง เพราะถือว่าเป็นเพศท่ีมีความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทัง้
ผู้หญิงยงัเป็นตวัแทนของความอุดมสมบรูณ์ท่ีเช่ือถือกนัมา ดงัจะเห็นได้จากคติ
การนบัถือบชูาเจ้าแมท่ี่ถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมของเวียดนามซึง่สืบทอดกนัมา
และยังคงเป็นท่ีนิยมเช่ือถือกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ซึ่งน่าจะเป็นข้อ
สนันิษฐานได้อยา่งหนึง่วา่ แม้เวียดนามนัน้จะเป็นสงัคมท่ีอ้างวา่ไมมี่ศาสนาหลกั
ประจ าชาติ แตท่ว่าเม่ือส ารวจแล้วก็พบว่าความเช่ือเก่ียวกบัเทพเทวีหรือเทพฝ่าย
หญิง โดยเฉพาะในสงัคมชนบทนัน้มีปรากฏให้เห็นอยู่เป็นจ านวนมากหากเทียบ
กับเทพฝ่ายชาย จากหลักฐานเร่ืองเล่าต านานความเช่ือและพิธีกรรมของชาว
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เวียดนามท่ีมีความสอดคล้องกนั จึงแสดงให้เห็นร่องรอยของการใช้ข้อมลูทางคติ
ชนวิทยาทัง้ต านานและพิธีกรรมเพ่ือน ามาประกอบสร้างความเป็นสงัคมมาตาธิป
ไตยท่ีได้สืบทอดกนัมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้มองเห็นว่า เร่ืองเล่าต านานท่ีได้ถ่ายทอด
บอกเล่าสืบตอ่กนัมาในสงัคมเวียดนามนัน้มิได้เป็นเพียงเร่ืองเล่าธรรมดา เพราะ
ต านานเร่ืองเล่าท่ีน ามาใช้ศึกษาเป็นท่ีนิยมรู้จกักันทัง้เวียดนามเหนือ กลาง ใต้ 
ทัง้นีห้ากพิจารณาในมมุมองวิชาการด้านคติชนวิทยาก็พบว่า ต านานถกูอ้างและ
มองในฐานะเป็นเคร่ืองมือของการส่ือสารอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ งมีนัยยะหรือส่ือ
ความหมายทางสังคมวัฒนธรรมได้อีกทางด้วย ดังนัน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมี
การศึกษาตีความในเชิงลึกท่ีเรียกกันว่า “การถอดรหัสเร่ืองเล่าต านาน” 
(decoding of myth) เพ่ือให้เห็นนยัยะหรือความหมายท่ีซ่อนแฝงอยู่ในเร่ืองเล่า
ดงักล่าว อนึ่ง จากการส ารวจงานวิจัยและงานวิชาการท่ีผ่านมาก็พบว่า ยงัไม่
ค่อยมีการศึกษาวิเคราะห์แง่มุมว่าด้วยการน าเสนอภาพผู้ หญิงท่ีโยงใยกับ
ประเด็นการประกอบสร้างความจริงทางสังคมแบบมาตาธิปไตยโดยใช้กลุ่ม
ข้อมลูคติชนวิทยาประเภทเร่ืองเล่าต านานของชาวเวียดนามอย่างละเอียดเท่าใด
นกั ด้วยเหตนีุ ้ผู้ เขียนจึงต้องการศกึษาวิเคราะห์ในประเดน็ดงักลา่วในบทความนี ้
 
เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองกับการศึกษาประเด็นทางการเมืองวัฒนธรรม  
 

การเมืองวัฒนธรรมเป็นการปฏิบตัิการทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็น
เร่ืองของการเมืองและการมีปฏิสมัพนัธ์ทางอ านาจระหว่างคน ประเพณีต่าง ๆ 
ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากบริบททางสังคมและการเมืองเราอาจมองเห็นว่าข้อมูล
วฒันธรรมบางอย่างอาจมีส่วนช่วยสถาปนาหรือเป็นสญัลกัษณ์ให้กบัความเป็น
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ปึกแผ่นของสังคมในกลุ่ม เช่น ชาติ บางครัง้วัฒนธรรมก็ช่วยสร้างความชอบ
ธรรมให้กบัสถาบนัในสงัคม รวมทัง้วฒันธรรมยงัท าหน้าท่ีเชิงสงัคม ไมว่า่จะเป็น
การปลูกฝังค่านิยม ความเช่ือ ระบบคุณค่าท่ีสังคมยึดถือ ธรรมเนียมในการ
ประพฤติปฏิบตัิของสมาชิก (ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ: 2542: 75-80) หากกล่าวถึง
ต านานพืน้เมืองท่ีปรากฏอยู่ในบริบทสงัคมต่าง ๆ แล้ว พบว่าผู้คนส่วนใหญ่มัก
มองไปท่ีข้อมูลมุขปาฐะ (oral tradition) ท่ีใช้บอกเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
และยังเป็นเร่ืองราวท่ีมุ่งเน้นอธิบายถึงประวัติท่ีมา ตลอดจนเหตุการณ์หรือ
เร่ืองราวของสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงการมองว่าเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมเพ่ือ
ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลัก อีกทัง้ยังมักเข้าใจว่าข้อมูลนี ้
สามารถสะท้อนให้เห็นความคิด ความเช่ือ คา่นิยม โลกทศัน์ ตลอดจนอดุมการณ์
ทางสงัคมบางอย่างได้เช่นกนั อนัมีความหมายทางสงัคมวฒันธรรมท่ีแฝงเร้นอยู่
ในเนือ้หาต านานพืน้เมืองเหล่านีด้้วย นอกจากนี ้เร่ืองเล่าต านานก็ยงัเจือไปด้วย
มมุมองทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของแตล่ะพืน้ถ่ินเอาไว้ด้วย จงึถือเป็นเคร่ือง
บง่บอกและบนัทึกความคิดโลกทศัน์ทางวฒันธรรมของพืน้ถ่ินนัน้ ๆ ได้อีกอย่าง
หนึ่ง (ดาณุภา ไชยพรธรรม, 2558: 5) เร่ืองเล่าต านานจึงเป็นเคร่ืองมือและพืน้ท่ี
ในการแสดงอ านาจและการจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ านาจของชุมชนท้องถ่ิน 
เป็นมากกว่าเร่ืองเล่าท่ีสร้างความบนัเทิง หรือสะท้อนถึงภมูิปัญญา แตมี่บทบาท
ทัง้ในแง่ของการสร้างความสมานฉันท์ หรือกระทั่งสร้างความขัดแย้งรุนแรง 
(พิเชฐ แสงทอง, 2559: 29) ด้วยเหตท่ีุเร่ืองเล่าต านานมกัมีความหมายท่ีบ่งบอก
ถึงความสัมพันธ์กับท้องถ่ิน ทัง้ท่ีเป็นบุคคลและสถานท่ี เช่นนีจ้ึงมีบทบาทต่อ
การอธิบายภูมินาม รวมทัง้ยงัสามารถสร้างความภูมิใจและอตัลกัษณ์ให้เกิดแก่
ผู้คนและท้องถ่ิน (ศิราพร ณ ถลาง, 2558: 13) แม้ต านานนัน้จะเป็นเร่ืองเหนือ
จริงและมีจินตนาการปรากฏอยู่มากก็ตาม แตท่ว่าในกลุ่มสงัคมทัว่โลก ไม่ว่าจะ
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เป็นสังคมตะวันตกหรือสังคมตะวันออก สังคมชนบทหรือสังคมเมือง ก็ล้วนมี
เร่ืองเลา่ต านานท่ีใช้ถ่ายทอดเร่ืองราวทางสงัคมวฒันธรรมของตนเองแทบทัง้สิน้  

เหตุนีจ้ึงอาจกล่าวได้ว่า เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองนัน้เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของข้อมลูวฒันธรรมท่ีเป็นสากลและถือเป็นข้อมลูทางคติชนวิทยาประเภทหนึ่ง
ท่ีมีความหมาย สามารถส่ือให้เห็นความคิดความเช่ือของผู้ เป็นเจ้าของเร่ืองเล่า
เหล่านีไ้ด้ ซึ่งหากพิจารณาเช่ือมโยงกับประเด็นบทบาทหน้าท่ีของข้อมูลคติชน
วิทยาแล้วก็พบว่า ล้วนมีความสมัพนัธ์กับบริบททางสงัคมและวฒันธรรมแทบ
ทัง้สิน้ ดงัท่ี ศิราพร ณ ถลาง (2557: 360) กล่าวไว้ว่า “ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม
มกัมองว่า วฒันธรรมส่วนต่าง ๆ ในสงัคมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ทัง้ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านความมั่นคงของสงัคม และความมั่นคง
ทางดา้นจิตใจ วฒันธรรมในส่วนทีเ่ป็นคติชน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเล่าประเภทต่าง ๆ 
เพลง การละเล่น การแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม ล้วนมีหน้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ด้านจิตใจและช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทาง
วฒันธรรมในแต่ละสงัคม”  

นอกจากนี ้เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองซึ่งเป็นผลผลิตท่ีมีมาตัง้แต่ยุค
โบราณ โดยชาวบ้านผู้ เป็นมวลชนกลุ่มใหญ่ได้สร้างสรรค์จินตนาการและ
ถ่ายทอดเผยแพร่จากท่ีหนึ่งไปสู่อีกท่ีหนึ่ง และจากรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
ดังนัน้จึงน่าจะแสดงให้เห็นคุณค่าและลักษณะเฉพาะ อีกทัง้ยังเป็นตัวแทน
สะท้อนภาพสงัคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทศันคติ ความเช่ือและค่านิยมของ
กลุ่มชนได้เป็นอย่างดี อนึ่ง จากกรณีท่ีผู้ เขียนได้ศึกษาค้นคว้าเบือ้งต้นเก่ียวกับ
เร่ืองเลา่ต านานพืน้เมืองเวียดนามก็พบว่า ข้อมลูนีมี้ความน่าสนใจหลายประการ 
อีกทัง้ยงัเป็นวฒันธรรมท่ีสามารถส่ือให้เห็นอุดมการณ์ทางสงัคมท่ีเกิดจากการ
ประกอบสร้างของประชาชนชาวเวียดนามได้ในหลายประการด้วย เช่น ต านาน
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พืน้เมืองนัน้เป็นเร่ืองเล่าท่ีมีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันจากรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น
หนึง่ หรือนบัตัง้แตอ่ดีตมาจนถึงปัจจบุนั แนน่อนการเล่าขานกนัมาซึ่งคนในสมยั
ปัจจบุนัยงัรู้จกัและรับรู้เร่ืองเล่าต านานเหล่านีจ้ากข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใน
ประเพณีบอกเล่า (oral tradition) และในประเพณีลายลกัษณ์ (literary tradition) 
เช่น แบบเรียน หนังสือนิทานประกอบภาพ ละครพืน้บ้าน หุ่นกระบอกน า้  
เพลงพืน้บ้าน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 หุน่กระบอกน า้ศิลปะการแสดงของเวียดนามที่มีหนึง่เดียวในโลก มีอายมุากวา่ 1,000 
ปี การแสดงส่วนหนึ่งเป็นการผสมผสานเร่ืองเล่าเทพเจ้าในต านานกับความรักชาติของชาว
เวียดนาม. ที่มา: www.indochina-junk.com/vietnamese-water-puppetry-mua-roi-nuoc 
 

ในปัจจุบนัซึ่งเป็นยุคสมัยท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
เล่าต านานนิทานก็ยังมีให้เห็นอยู่ แต่อาจจะเล่าสู่กันฟังทางเฟซบุ๊ก หรือทาง
อินเทอร์เน็ต ส่ือออนไลน์ตา่ง ๆ บ้างก็มีการถ่ายทอดในรูปของละครโทรทศัน์และ
ภาพยนตร์ เหตุนีเ้ร่ืองเล่าต านานจึงได้ถูกน าเสนอในหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง ทัง้ท่ีเป็นภาษา
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เวียดนามและภาษาองักฤษ ท าให้มีการรับรู้เร่ืองเล่าต านานเวียดนามแพร่หลาย
และกว้างขวางยิ่งขึน้ ด้วยเหตนีุต้ านานพืน้เมืองเวียดนามจึงนับเป็นข้อมูลทาง
คติชนและวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีรับรู้และได้รับการยอมรับว่ามีส่วนในการน าเสนอ
ความคิดความเช่ือ โลกทศัน์ คา่นิยม รวมทัง้อดุมการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม
บางประการของชาวเวียดนามด้วย ดงัท่ี สนุทร โคตรบรรเทา (2558: ค าน าผู้แปล) 
กลา่ววา่ “หนงัสือต านานและนิทานพืน้บ้านเวียดนาม จากต้นฉบบัภาษาองักฤษ
ช่ือ Vietnamese Legends and Folk Tales เป็นทัง้ต านานและนิทานพืน้บ้าน 
แต่ละเร่ืองน่าสนใจตรงท่ีให้ข้อคิดและความสนุกสนานเพลิดเพลินได้หลาย
อารมณ์ นอกจากนีย้ังให้ผู้ อ่านได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความรู้สกึนกึคิด การปฏิบตัติอ่เพ่ือนมนษุย์และญาตพ่ีิน้อง อีกทัง้การมีจริยธรรม
และคณุธรรมของผู้คนทุกระดบั” แสดงให้เห็นว่าต านานและนิทานพืน้เมืองเป็น
เคร่ืองมือส่ือสารทางวฒันธรรมให้กบัประชาชนในทกุระดบัผา่นการบอกเล่า ผา่น
ชว่งชีวิตของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าท่ีสามารถส่ือจินตนาการสูผู่้ ฟังผู้อ่านได้เป็นอย่าง
ดี เนือ้หาของต านานพืน้เมืองได้แทรกศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ความ
ศรัทธา อีกทัง้ยงัช่วยเสริมสร้างปัญญา การเรียนรู้ให้แก่ผู้ คนในสงัคมนัน้ ๆ ได้
อยา่งนา่ประทบัใจ 

ในอีกแง่หนึ่ง คือ ผู้ ฟังและผู้อ่านต านานพืน้เมืองนัน้ต่างมีความมุ่งหวงั
ท่ีจะได้รับประโยชน์หรือสาระความคิดจากเร่ืองเล่าเหล่านี ้บ้างก็เป็นคติเตือนใจ 
บ้างก็เป็นเร่ืองราวเพ่ือสร้างความเพลิดเพลิน บ้างก็ใช้อธิบายเหตท่ีุมาท่ีไปของ
บุคคล สถานท่ี และเหตกุารณ์ต่าง ๆ อนัมีนยัยะท่ีต้องอาศยัการศึกษาตีความ
เร่ืองเล่าท่ีบรรพชนได้ถ่ายทอดความคิดความเช่ือเอาไว้ กล่าวคือ แม้เร่ืองเล่า
ต านานท่ีดูเหมือนจะเป็นเพียงเร่ืองเหนือจริง มีแต่จินตนาการและความ
มหัศจรรย์มากมาย แต่ทว่ากลับเป็นสิ่งท่ียังคงบอกเล่าถ่ายทอดกันเร่ือยมา  
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เหตุนีต้ านานพืน้บ้านจึงมีฐานะเป็นปฏิบัติการทางสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง 
ความหมายนีบ้ง่ชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างต านานกับสงัคมวฒันธรรมใน 2 
มิติ คือ มิติแรก เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองในฐานะภาพสะท้อนทางสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงเร่ืองราวท่ีเป็นส่ือสามารถสะท้อนให้เห็นความเป็นมา
เป็นไปทางความคิดความเช่ือของผู้ คนในสังคม เสมือนเป็นกระจกท่ีสะท้อน
สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน มิติที่สอง เร่ืองเล่าต านานพืน้เมือง คือ การ
ประกอบสร้างความจริงทางสงัคมและวฒันธรรม กลา่วคือ เป็นการมองว่า แม้จะ
ไมมี่ความจริงในสงัคมวฒันธรรมนัน้ ๆ แตเ่ร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองนีก็้สามารถท่ี
จะรังสรรค์ให้กลายเป็นเร่ืองราวเกิดขึน้มาได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ข้อมูล 
คติชนเหล่านีมี้ส่วนในการประกอบสร้างความจริงให้เกิดขึน้ภายในความคิดนึก
ของผู้คนในสงัคม โดยแนวคิดการประกอบสร้างความจริงทางสังคมมีพืน้ฐาน
ความคิดว่า ความจริง (reality) ไม่ใช่สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว แตเ่ป็นสิ่งท่ีถกูประกอบสร้าง
ขึน้มานัน่เอง 

จากทศันะท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในสงัคมเวียดนามนัน้เร่ือง
เล่าต านานพืน้เมืองเป็นวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทส าคญัและมีความผูกพันกับวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมของชาวเวียดนามมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เร่ืองเล่าต านาน
พืน้เมืองจงึเป็นบทสะท้อนให้เห็นระบบคิด โลกทศัน์ คา่นิยม และอดุมการณ์ทาง
สงัคมบางประการท่ีแฝงมาพร้อมกบัเนือ้หาของเร่ืองเล่าเหล่านี ้ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็น
เร่ืองราวท่ีน่าสนใจศึกษาว่าเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองได้ส่ือให้เห็นระบบความคิด
ความเช่ือทางสงัคม หรือส่ืออดุมการณ์ใดบ้าง 

เม่ือพิจารณาถึงบทบาทหน้าท่ีของเร่ืองเล่าต านานพบว่า เป็นสว่นท่ีขาด
ไม่ได้ในแทบทกุสงัคมเพราะต านานเป็นตวัก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิ
ให้แก่สมาชิกในสงัคม เป็นเร่ืองเล่าท่ีมีพลงัและเป็นภูมิปัญญาให้แก่สมาชิกใน



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

14 

สงัคมด้วย (B. Malinowski, 1954: 100) ในกรณีสงัคมเวียดนาม ผู้ เขียนก็พบว่า
มีการใช้เร่ืองเล่าประเภทดงักล่าวเพ่ือส่ือสารถึงอุดมการณ์ทางสังคมของชาว
เวียดนามเร่ือยมา นบัแตอ่ดีตซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ ชาวเวียดนามได้
น าเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองของตนมาเป็นข้อคิดและคติเตือนใจให้แก่ประชาชน
ในฐานะท่ีข้อมูลเหล่านีเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติท่ีผู้ ฟังไม่ว่าจะเป็นเด็ก 
เยาวชนหรือผู้ ใหญ่ทัง้ชายและหญิงต่างจะได้รับรู้ความคิดทางสงัคมวัฒนธรรม
หลายอย่างร่วมกัน ทัง้ความเช่ือเก่ียวกับเทพเจ้าและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ ต านานการ
สร้างโลก การผจญภยัอนัยิ่งใหญ่ของเหล่าวีรบรุุษผู้กล้าในต านาน ไปจนถึงเร่ือง
เล่าเก่ียวกบัสตัว์ ซึ่งเก่ียวพนักบัรากฐานของวฒันธรรมประเพณีและแนวคิดของ
ชาวเวียดนาม  
 

ผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองเวียดนามกับการประกอบสร้าง
สังคมมาตาธิปไตย 

ในหวัข้อนี ้ผู้ เขียนได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ภาพแทนผู้หญิงในต านาน
พืน้เมืองเวียดนามท่ีเป็นเคร่ืองมือทางวฒันธรรมซึ่งมีส่วนในการประกอบสร้าง
ความจริงทางสงัคมอีกอย่างหนึ่ง ทัง้ในแง่ความส าคญัและบทบาทของภาพแทน
ผู้หญิงท่ีพบ อนัมีส่วนสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับประเด็นการประกอบสร้างสงัคมโดย
เน้นการสร้างสงัคมมาตาธิปไตยเป็นหลกั ทัง้นีเ้ม่ือศกึษาประเด็นดงักล่าวแล้วจะ
ท าให้เข้าใจและมองเห็นวิธีคิด ความเช่ือ คา่นิยม โลกทศัน์ และอดุมการณ์ทาง
สังคมของชาวเวียดนามผ่านข้อมูลเร่ืองเล่าต านานพืน้เมือง ดงัมีรายละเอียด
ตามล าดบัตอ่ไปนี ้
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ความหมายและนิยามของค าว่า “มาตาธิปไตย” 
ค าวา่ “มาตาธิปไตย” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ matriarchy ใน พจนานกุรม

ศพัท์สงัคมวิทยา ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2557: 132) ให้
นิยามไว้ว่า การจดัระเบียบทางสงัคมท่ีมีผู้หญิงเป็นใหญ่ คือ มารดาเป็นหวัหน้า
ครอบครัว นกัมานษุยวิทยาบางคนเช่ือว่า เดิมในสงัคมเร่ร่อนท่ีคนยงัเก็บของป่า
และล่าสัตว์ ยังไม่มีครอบครัวทรัพย์สิน สังคมจะมีลักษณะเป็นมาตาธิปไตย 
เน่ืองจากมารดาเป็นผู้ ให้ก าเนิดบุตรจึงเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ของสงัคม ตอ่มา
เม่ือสงัคมได้พฒันาเป็นสงัคมเกษตรกรรมและเลีย้งสตัว์ ผู้ชายเป็นผู้ มีบทบาทใน
การปกป้องดแูลท่ีดินและทรัพย์สิน สงัคมจึงกลายเป็นปิตาธิปไตย ส่วน เจษฎา 
ทองรุ่งโรจน์ (2560: 450) อธิบายว่า มาตาธิปไตย คือระบบสงัคมท่ีจัดระเบียบ
รอบหลกัการปกครองของมารดา ซึ่งมารดาหรือผู้หญิงเป็นหวัหน้าครอบครัวหรือ
อยู่ต าแหน่งสูงสุดของโครงสร้างอ านาจ และการสืบเชือ้สายหรือการรับมรดก
ด าเนินผา่นทางสายมารดาหรือสายฝ่ายหญิง เดก็เป็นของครอบครัวฝ่ายหญิง ซึง่
หากพิจารณาตามแนวคิดข้างต้นเพ่ือให้เข้าใจได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ค าว่า “มาตาธิป
ไตย” ก็คือ แนวคิดว่าด้วยระบบอ านาจแม่เป็นใหญ่ ผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของ
สงัคมตลอดจนมีอิทธิพลมากกว่าหรือทัดเทียมกับผู้ ชาย (Cynthia Eller, 1999: 
634) รวมทัง้อ านาจในโครงสร้างทางสงัคมในมิติตา่ง ๆ ด้วย 

อนึ่ง มีหลักฐานจากพิธีกรรมดัง้เดิมของผู้ คนในภูมิภาคอาเซียนท่ียัง
หลงเหลือให้เห็นในปัจจบุนัก็เป็นเร่ืองท่ีสะท้อนให้เห็นระบบความเช่ือดัง้เดิมของ
ชนพืน้เมืองในภูมิภาคนีท่ี้ให้ความส าคญัและยกย่องเพศหญิง ก่อนท่ีสงัคมจะมี
พฒันาการเป็นบ้านเป็นเมืองภายหลงั ผู้หญิงจึงมีความส าคญัและบทบาททาง
สังคมซึ่งมีร่อยรอยปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีมาตัง้แต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์มาแล้ว ดังทัศนะของ สุจิตต์ วงษ์เทศ (2559: 25) ท่ีว่าผู้ หญิง
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สุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-ผู้ เขียน) ยุคดึกด าบรรพ์ราว 
3,000 ปีมาแล้ว มีสถานะและบทบาททางสงัคมสูงกว่าผู้ชาย ดงัจะเห็นได้จาก
การเป็นผู้ น าบ้าง เป็นหมอมดหมอผีหัวหน้าเผ่าพันธุ์  เท่ากับการเป็นใหญ่ใน
พิธีกรรม เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบทอดวฒันธรรม ผู้หญิงจึงเป็นเจ้าของเคร่ืองมือ
งานชา่งทกุอย่าง รวมทัง้เป็นช่างฟ้อน ชา่งร า ชา่งขบั ชา่งป่ี ฯลฯ ซึง่ในอดีตผู้ชาย
ไมมี่สิทธ์ิท าสิ่งส าคญัเหล่านี ้

สงัคมจีนในอดีตซึ่งเป็นต้นธารของวิถีชีวิตวฒันธรรมส าคญัแหง่หนึ่งท่ีมี
ความใกล้ชิดกบัเวียดนามมาตัง้แต่ครัน้โบราณพบว่า “จีนในอดีตเป็นสงัคมท่ีถือ
อ านาจแม่เป็นใหญ่เช่นกัน  อีกทัง้ยงัเป็นสงัคมเกษตรกรรมท่ีเน้นให้ผู้หญิงเป็น
ผู้ น า การท างานหาเลีย้งครอบครัว และบทบาทหน้าท่ีแม่ก็ยังเป็นผู้ ก าหนด
บทบาทและสถานะของสมาชิกในสงัคม หรืออาจเรียกได้ว่าผู้หญิงคือศนูย์กลาง
ทางสงัคม ก่อนท่ีภายหลงัจะเปล่ียนไปสู่โครงสร้างสงัคมท่ีถืออ านาจพ่อเป็นใหญ่ 
อ านาจในการก าหนดบทบาทฐานะทางสังคมจึงเปล่ียนแปลงไปสู่ผู้ ชาย”  
(ศิริวรรณ วรชยัยุทธ, 2559: 250) ในวิถีชีวิตวฒันธรรมเวียดนามท่ีเช่ือถือกันมา
แต่อดีตก็มีแนวความคิดว่า สังคมเวียดนามแต่โบราณกาลก็เคยมีสังคม
วฒันธรรมการปกครองและมีโครงสร้างสงัคมมาตาธิปไตย คือมีผู้น าเป็นผู้หญิง
มาก่อน ก่อนท่ีจะรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากจีนและลัทธิขงจือ้ท่ีเข้ามาภายหลัง 
(Huu Ngoc, 2010: 836) วิถีชีวิตวฒันธรรมเวียดนามในยคุดัง้เดิมนัน้ไม่เพียงแต่
เป็นสงัคมมาตาธิปไตยมาก่อน แต่ยงัเป็นสงัคมท่ีเน้นความเสมอภาคเท่าเทียม
ระหวา่งหญิงชายด้วย  
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ภาพที่ 2 รูปปัน้เจ้าแมห่รือเทพธิดาในประเพณีความเช่ือแต่โบราณของชาวเวียดนาม 
ที่มา: http://tamlinhhuyenbi.net/threads 

 
นอกจากนี ้ยงัมีทศันะของนกัวิชาการท่ีมีความรู้ความเข้าใจพฒันาการ

ทางสงัคมและวฒันธรรมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ่งค่อนข้างจะมีความเห็น
สอดคล้องกันถึงลกัษณะดัง้เดิมของภูมิภาคนีท่ี้แม้จะให้ความส าคญัของญาติ
ทัง้สองฝ่ายท่ีเราพบเห็นอยู่ทกุวนันี ้แตก็่นิยมให้ความส าคัญกับการสืบเชือ้สาย
ทางฝ่ายหญิง อันเป็นจารีตประเพณีท่ียังคงมีอยู่ในสังคมชนบท จากพืน้ฐาน
ดังกล่าวจึงส่งผลไปถึงการมองอะไรในลักษณะท่ีให้ความส าคัญกับฝ่ายแม่ 
เน่ืองจากความผูกพนัในด้านอารมณ์ ความรู้สึกย่อมหยัง่รากลึกท่ีมีผลต่อความ
เช่ือโลกทศัน์และการรับรู้ท่ีมกัสืบทอดจากแม่และครอบครัวฝ่ายแม่เป็นส าคญั 
(ปรานี วงษ์เทศ, 2558: 54) ซึ่งในมุมมองทางมานุษยวิทยาส่วนใหญ่มกัมองว่า
สังคมของมนุษย์นับแต่อดีตกาลนัน้ ผู้ หญิงค่อนข้างมีสถานภาพท่ีสูงและ
ทดัเทียมกบัผู้ชายมาก่อน  

ศาสนาในสงัคมอดีตก็มกัปรากฏภาพของเทพธิดาหรือเทพเทวี บ้างก็มี
บทบาทเป็นเจ้าแม่ในคติความเช่ือดัง้เดิม แตภ่ายหลงัอิทธิพลสงัคมปิตาธิปไตย
ท่ีเน้นศนูย์กลางไว้กับผู้ชายได้รับการยอมรับมามากขึน้และส่งผลกระทบท าให้
แนวคิดมาตาธิปไตยได้เลือนหายไปจากสังคม (Cynthia Eller, 1999: 634) 
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ร่องรอยของแนวคิดการนบัถือบชูาเพศหญิงก็ยงัคงปรากฏให้เห็นได้จากเร่ืองราว
เก่ียวกับความเช่ืออ านาจเหนือธรรมชาติและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ียงัคงมีภาพร่างเป็น
ผู้ หญิงปรากฏอยู่บ่อยครัง้ในหลายกลุ่มวัฒนธรรมทั่วโลก รวมถึงในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นีด้้วยเช่นกนั 
 

อ านาจของผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองกับการประกอบ
สร้างสังคมมาตาธิปไตย 

ต านานก าเนิดธรรมชาติบางเร่ืองในสังคมเวียดนาม มีการน าเสนอให้
เห็นบทบาทของผู้หญิงในฐานะท่ีเป็นผู้สร้างสรรค์ท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้มา 
เชน่ ต านานก าเนิดภเูขาห้ายอด เลา่วา่นางพญามงักรได้โผลข่ึน้มาจากทะเล แล้ว
มาวางไข่บนแผ่นดิน เปลือกไข่มีลักษณะพิเศษ ส่องแสงประกายระยิบระยับ 
ภายหลงัไข่ฟองใหญ่ใบนีก็้ได้ฟักและให้ก าเนิดธิดาพญามงักรซึ่งเป็นลูกหลาน
ทวยเทพท่ีมีความงามทัง้กายและใจ ไข่ท่ีฟักแล้วก็ได้กลายเป็นภูเขา นัน่คือภูห้า
ยอดท่ีสวยท่ีสุดอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลจังหวัดกวางนาม ผู้คนเรียกว่าภูหงูฮาน 
แปลว่าภูห้ายอดหรือภูเขาห้ายอดนั่นเอง (ไล ทิ เลียน, 2543: 57-74) แสดงให้
เห็น ความคิดของชาวเวียดนามว่า ภูเขาเป็นภูมิทศัน์ทางธรรมชาติของประเทศ
ซึ่งเช่ือว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดจากอ านาจศกัดิ์สิทธ์ิของนางพญามงักร ความคิดความ
เช่ือนีถื้อว่ามีลกัษณะเฉพาะและโดดเดน่อย่างหนึง่ เพราะมีการชีใ้ห้เห็นว่า มงักร
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของผู้ ชายเท่านัน้ แต่ใน
เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองเวียดนามส านวนนี ้มังกรกลับมีฐานะเป็นสิ่งเหนือ
ธรรมชาติและมีสถานะเป็นเพศหญิงซึ่งเรียกว่า “นางมงักร” มีบทบาทเป็นผู้สร้าง
บ้านแปงเมืองของเวียดนามด้วยเช่นกนั  
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ส่วนในยุคโบราณ ผู้หญิงเวียดนามก็มีสถานะเท่าเทียมกับผู้ ชาย เจ้า
หญิงบางองค์ถึงกับทรงจบัดาบน าทพั โดยในอดีตเวียดนามมีวีรสตรีสองพ่ีน้อง
ช่ือ “ตรึงตรั๊กและตรึงหญี่” บ้างก็เรียกว่าสองสาวตระกลูตรึง เป็นผู้น ากองทหาร
เวียดนามสู้ รบกับกองทัพจีนจนได้รับชัยชนะ แล้วได้กลายเป็นผู้น าและได้รับ
เลือกให้เป็นราชินี แตไ่มน่านนกัก็ถกูกองทพัจีนปราบ ประเทศจงึถกูเปล่ียนฐานะ
เป็นแคว้นหนึ่งของจักรพรรดิจีนโบราณ (ดี.จี.อี.ฮอลล์ , 2549: 202) ผู้ หญิง
เวียดนามถูกลดบทบาทลงเม่ือวฒันธรรมขงจือ้เข้ามามีอิทธิพลในสงัคม แตเ่ม่ือ
เทียบกบัประเทศอ่ืนในแถบภูมิภาคนีก็้นบัได้ว่าผู้หญิงเวียดนามยงัคงได้รับการ
ยกย่องและมีอิสระอยู่ไม่น้อย เน่ืองจากในอดีตผู้ ชายต้องตัง้หน้าตัง้ตาอ่าน
หนงัสือเพ่ือเตรียมสอบจอหงวน เร่ืองของปากท้องจึงตกเป็นหน้าท่ีของผู้ หญิง ผู้
เป็นแม่ ย่า และยาย จะได้รับความนับถือย าเกรงจากลูกหลานมาก (สุกัญญา  
มกราวธุ, 2556: 81) นอกจากนี ้ในกฎหมายสมยัโบราณของเวียดนามยงัรับรอง
สิทธิของผู้หญิงหลายอย่าง เช่น สิทธิในการรับมรดกของลกูสาว สิทธิของภรรยา
รอง รวมทัง้ข้อห้ามในการขายภรรยาและลกูสาว เป็นต้น 
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ภาพท่ี 3 ภาพเขียนสีและรูปปัน้วีรสตรีสองพี่น้องตระกูลตรึงในต านานสู้ รบขับไล่กองทพั
ราชวงศ์ฮัน่ของจีน. ที่มา: https://www.thoughtco.com/trieu-thi-trinh-vietnams-warrior-lady 
 

นอกจากนีย้งัมี ต านานวดับ่าเจ่ียว ซึ่งสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.248 เป็นวดัท่ี
มีความเก่ียวข้องกบัวีรสตรีในประวตัิศาสตร์เวียดนาม นัน่คือ เจ่ียวทีจิง ผู้น าการ
ลุกฮือต่อต้านการปกครองของจีนเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 3 เจ่ียวทีจิงเป็นผู้ น า
กองทพัชาวบ้านเข้าตอ่สู้กับกองทหารจีนจากราชวงศ์อู๋ ซึ่งเป็นราชวงศ์ทางใต้ใน
สมยัสามก๊ก ภาพลกัษณ์ของเจ่ียวทีจิงซึ่งเป็นท่ีรู้จกักันโดยทัว่ไปคือ การยืนอยู่
บนหลงัช้างน าชาวบ้านลุกขึน้สู้กับทหารจีนอย่างกล้าหาญ จนกระทัง่สามารถ
ปกครองตนเองเป็นเอกราชมานานถึง 23 ปี ก่อนท่ีจะพา่ยแพ้ให้แก่กองทพัจีนท่ีมี
ก าลังทหารมากกว่า และท้ายท่ีสุดนัน้เจ่ียวทีจิงก็ตัดสินใจกระโดดน า้กระท า
อตัวินิบาตกรรมโดยไม่ยอมจ านน เหตกุารณ์ดงักล่าวนีส้ร้างความประทบัใจและ
อยูใ่นความทรงจ าของชาวเวียดนามมาจนถึงทกุวนันี ้และกลา่วกนัว่าวดับา่เจ่ียว
สร้างขึน้เพ่ืออุทิศให้แก่การเสียสละชีวิตของเจ่ียวทีจิง เป็นการสร้างขึน้ในปี
เดียวกับการตายของนาง บริเวณด้านหน้าโบสถ์ยังมีวิหารสักการะของวีรสตรี
เจ่ียวทีจิงมาจนถึงทุกวนันี ้(ปิยะแสง จนัทรวงศ์ไพศาล, 2558:22-23) อนึ่ง ภาพ
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วิถีประเพณีและวัฒนธรรมเวียดนามยงัสะท้อนให้เห็นว่าการนับถือศรัทธาต่อ
ผู้ หญิง ซึ่งยังมีปรากฏให้เห็นจากประเพณีการเซ่นไหว้บูชาเจ้าแม่ของชาว
เวียดนาม กล่าวคือ ชาวเวียดนามนัน้บูชาเทพธิดา 3 องค์ คือ องค์ท่ีหนึ่งดูแล
สวรรค์ (เจ้าแมแ่หง่ฟ้า) องค์ท่ีสองดแูลป่าไม้ (เจ้าแมแ่หง่ดนิ) และองค์ท่ีสามดแูล
แม่น า้ล าธาร (เจ้าแม่แห่งน า้) เสมือนเป็นเทพเทวีผู้ดแูลรักษาธรรมชาติแวดล้อม
ของประเทศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ลทัธิการนบัถือเทพธิดาหรือเจ้าแม ่(เถ่อ เมิว้) ทัง้สามองค์ ประกอบด้วย เทพธิดาแหง่
ฟา้เทพธิดาแหง่ดิน และเทพธิดาแหง่น า้ ลทัธิความเช่ือนีเ้ป็นศาสนาดัง้เดิมของชาวเวียดนาม 
 

ส่วน ต านานแม่โพสพหรือเทพีแห่งข้าวของเวียดนาม ก็เป็นเร่ืองเล่า
ปรัมปราอีกเร่ืองหนึ่งท่ีมีการน าเสนอภาพผู้หญิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทฐานะ
ท่ีเป็นศนูย์กลางตามแนวคิดสังคมมาตาธิปไตยของชาวเวียดนามท่ีมีมาตัง้แต่
อดีตได้เดน่ชดัอีกเร่ืองหนึ่ง ดงัมีเร่ืองเลา่วา่ 
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“มีหญิงสาวก าพร้าผู้หนึ่งมีฐานะยากจน นางอาศยัอยู่กับแม่ท่ี
มีอายมุาก มีปีหนึ่งฝนแล้ง หญิงสาวมีข้าวเก็บไว้เพียงน้อยนิด แตก็่ยงั
แบง่ให้ชาวบ้านไปกิน ในชมุชนนีมี้หญิงเศรษฐีผู้หนึ่ง วนัหนึ่งแกออกไป
ท าไร่ท านา พบแม่เฒ่านอนอยู่ริมทางด้วยความหิวโหย เศรษฐีจึงแบ่ง
อาหารให้ วนันัน้เม่ือเศรษฐีกลบัถึงบ้านก็รู้สึกแปลกใจเม่ือเห็นมีกระบุง
ข้าวเปลือกตัง้อยู่ ต่อมาพอถึงหน้าเก็บเก่ียวปีนัน้ ในยุ้ งฉางบ้านของ
เศรษฐีก็เตม็ไปด้วยข้าวเปลือก ปีตอ่มานาข้าวแกตา่งก็ให้ผลผลิตสงู แต่
เม่ือแกร ่ารวยกลบัเปล่ียนนิสยัเป็นคนโลภและใจร้าย อยู่มาวนัหนึ่ง แก
ได้พบหญิงสาวก าพร้าผู้ ขยันจึงชวนไปท างานด้วย ภายหลังเศรษฐี
บงัคบัให้หญิงสาวท างานตัง้แตเ่ช้าจนกระทัง่ตะวนัลบั กลางคืนเธอต้อง
นอนเฝา้ข้าวเปลือก ขณะท่ีเธอเคลิม้หลบัไป ก็แวว่ได้ยินเสียงหนึง่พูดว่า 
“ข้าคือแม่โพสพ ข้าเสียใจท่ีไปช่วยเหลือคนโลภไม่มีน า้ใจเสียนาน” 
หลงัจากฝนแล้งมานาน ปีต่อมาฟ้าฝนเร่ิมอ านวย ทว่ากระแสน า้ป่าได้
ไหลมาพัดพาข้าวตามไร่นาของเศรษฐีขีเ้หนียวไปหมด ส่วนหญิงสาว
ก าพร้า วนัหนึ่งเข้าป่ากลบัมาก็พบหญิงชราขอทาน ส่งเสียงโอดครวญ
เพราะความหิว จึงได้ปิง้หน่อไม้และน าน า้มาให้ เม่ือเธอไปตักน า้ท่ี  
ล าธาร กลับมาก็ไม่พบหญิงแก่คนนัน้ เห็นแต่กระบุงเปล่า เธอจึงน า
กระบงุกลบับ้าน หลงัจากวนันัน้ก็เกิดอศัจรรย์ขึน้ คือทุกครัง้ท่ีหญิงสาว
เลิกงานกลับถึงบ้าน จะเห็นข้าวเปลือกเต็มกระบุง หญิงสาวจึงได้น า
ข้าวเปลือกไปแจกทุกคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่อดอยากหิวโหยอีก
ต่อไป หญิงสาวก็รู้แน่ว่า เมล็ดข้าวเปลือกในกระบุงนัน้เป็นแม่โพสพท่ี
มอบให้เธอ” 

(ไล ทิ เลียน, 2543: 84-93) 
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นอกจากนี ้ยังพบเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองอีกส านวนหนึ่งท่ีกล่าวถึง
ประวตัิความเป็นมาของแม่ข้าวในเวียดนามซึ่งมีเร่ืองเล่าว่า “นานมาแล้วเมล็ด
ข้าวมีขนาดใหญ่มาก มนษุย์ไมจ่ าเป็นต้องปลกูข้าว ในชว่งเวลาของการเก็บเก่ียว
ผู้คนเพียงแคจุ่ดธูปเทียนและอธิษฐาน แล้วเมล็ดข้าวก็จะบินเข้ามาในบ้านของ
พวกเขาเอง อย่างไรก็ตามมีภรรยาขีเ้กียจคนหนึ่ง สามีของเธอสัง่ให้กวาดพืน้ให้
สะอาดเพ่ือต้อนรับแม่ข้าว แต่เธอยงัท าไม่เสร็จ สามีอธิษฐานเรียกแม่ข้าวแล้ว
ข้าวก็มาถึงเร็วกว่าท่ีคิดไว้ ผู้ เป็นภรรยาต่ืนตกใจและโกรธแม่ข้าวท่ีมาเร็ว เธอจึง
จบัไม้กวาดไล่ตีเมล็ดข้าวจนแตกออกเป็นชิน้ เน่ืองจากความผิดของภรรยาท่ีตี
แมข้่าว จงึเป็นเหตทุ าให้ผู้คนนัน้จะต้องปลกูข้าวและเก็บเก่ียวเอง รวมทัง้จะต้อง
ตีข้าวเพ่ือให้เมล็ดข้าวรวงออกจากล าต้นตัง้แต่นัน้เร่ือยมา” (Jacqueline M. 
Piper, 1993: 75) แสดงให้เห็นว่า ชาวเวียดนามเช่ือว่าข้าวเป็นสัญลักษณ์
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีผู้ คนจะต้องให้ความเคารพบูชา ข้าวมิได้เป็นเพียงธรรมชาติ แต่ยัง
เสมือนเป็นเทพธิดาหรือเทพเทวีผู้ประทานธัญญาหารให้แก่มวลมนษุย์ซึง่จะต้อง
มีพิธีเซน่สรวงบชูาผู้ มีพระคณุนีด้้วย 

หากพิจารณาเนือ้หาต านานแม่โพสพข้างต้น พบวา่เวียดนามเป็นชุมชน
แบบกสิกรรมคือท านาเป็นหลกั อีกทัง้ข้าวหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่า “เกิม” 
(Cóm) เป็นอาหารหลักและการปลูกข้าวเป็นอาชีพพืน้ฐานของคนในประเทศ 
การมีผลผลิตข้าวมากหรือน้อยนัน้เป็นเคร่ืองสะท้อนภาพทางเศรษฐกิจและวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดี ความคิดความเช่ือของชาว
เวียดนามท่ีมีต่อต้นข้าวจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิถีความเช่ือของผู้ คนใน
ภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในแถบลุ่มน า้โขง นัน่ก็คือ ข้าวเป็นเทพสตรีหรือเทวีท่ี
เรียกกันว่า “แม่โพสพ” หรือแม่ข้าว ซึ่งนับเป็นคติความเช่ือดัง้เดิมของชาว
เวียดนามท่ีผู้คนในชนบทยังคงนับถือศรัทธา ภาพเสนอเหตุการณ์ในเร่ืองเล่า
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ต านานพืน้เมืองข้างต้นท่ีหญิงสาวผู้ ขยันและใจดี ได้ช่วยเหลือแบ่งปันอาหาร
ให้แก่แม่ข้าวท่ีได้แปลงกายมาเป็นหญิงชรา นบัว่าเป็นวฒันธรรมแบบผู้หญิงท่ี
สร้างขึน้จากส่วนท่ีดีท่ีสุด นัน่คือการเน้นความงดงามด้านจิตใจอันบริสุทธ์ิ ดงั
กรณีเหตกุารณ์หญิงสาวผู้ขยนักับแม่ผู้ ใจดีท่ีได้แบ่งปันข้าวให้แก่ชาวบ้านท่ีหิว
โหยอดอยาก ความสมัพนัธ์เช่นนีเ้ป็นการน าเสนอให้เห็นภาพความสมัพันธ์อัน
อบอุ่น เสมือนเป็นแม่ท่ีคอยเลีย้งดลูกูด้วยความอ่อนโยน ดงักรณีแม่ข้าวได้มอบ
กระบงุวิเศษให้แก่หญิงสาวซึ่งเป็นท่ีมาของพนัธุ์ข้าวท่ีใช้เพาะปลกูท าไร่ท านาให้
ข้าวกล้าเจริญงอกงาม และเป็นแหลง่ธญัญาหารส าคญัท่ีท าให้ผู้คนไม่อดอยาก  

มีข้อสงัเกตว่า ข้าวนบัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัท่ีอยู่ในความคิดความเช่ือ
ของชาวเวียดนาม ดงัจะเห็นได้จากชาวเวียดนามมกัจะเปรียบรูปร่างของประเทศ
ของตนว่าเหมือนกบัตะกร้าใส่ข้าวสองใบแขวนอยู่ปลายสดุของไม้คาน คือรูปตวั 
S ทัง้นีต้ะกร้าใสข้่าวทัง้สอง คือบริเวณแมน่ า้แดงทางภาคเหนือและบริเวณแม่น า้
โขงทางภาคใต้ ไม้คานท่ีใช้หาบตะกร้าข้าวก็คือแนวเทือกเขาท่ีกัน้พรมแดน
เวียดนามกับลาว และเวียดนามกับกัมพูชา อีกทัง้ข้าวยังถือเป็นสัญลักษณ์
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีมีความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็น
เวียดนามมาเป็นเวลาช้านาน เพราะเป็นสงัคมเกษตรกรรม มีภูมิประเทศพืน้ท่ี
อุดมสมบูรณ์ท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงท าให้เวียดนามเป็นสังคมท่ีมีฐาน
วฒันธรรมแบบเกษตรกรรมมาตัง้แตส่มยัก่อนเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 
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ภาพที่ 5 (ซ้าย) แผนที่ประเทศเวียดนามที่ถกูมองวา่เหมือนกบัไม้คานที่หามตะกร้าใสข้่าวสอง
ใบ (ขวา) ภาพสลกันูนต ่ารูปรวงข้าวบนพระโกศของพระจักรพรรดิซาล็อง (Gia-Long) ปฐม
กษัตริย์แหง่ราชวงศ์เหงียน  ราชวงศ์สดุท้ายของเวียดนาม. ที่มา: Vu Hong Lien. (2016: 168) 
 

นอกจากนีว้ฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ในเวียดนามหลายกลุ่มท่ี
เป็นชุมชนวฒันธรรมข้าวก็มีต านานและความเช่ือว่า ข้าวเป็นเพศหญิง บ้างก็
เรียกแม่ข้าว บางกลุ่มก็เรียกขวญัข้าว บ้างก็เรียกเทพีหรือเทพธิดาแห่งข้าว เช่น 
ชาวไทด า เมืองลา ชาวไทขาว เมืองเติ๊ก ชาวเวียด เมืองฮอยอนั เป็นต้น ความคิด
ความเช่ือท่ีมองว่า ข้าวเป็นแม่โพสพในระบบความคิดของชาวเวียดนามแต่เดิม
มา แสดงให้เห็นภาพของผู้หญิงท่ีมีสถานะสูงยิ่ง ด้วยเหตท่ีุข้าวเป็นสญัลกัษณ์
ของชีวิตและจิตวิญญาณของชาวเวียดนามมาตัง้แต่อดีต ความหมายของเทพ
สตรีท่ีมีฐานะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองนัน้ยงัมี
ปรากฏให้เห็นอยู่ใน ต านานนางเทพธิดาองค์ท่ีเก้า เล่าว่า หลังจากท่ีเทพธิดา
นางฟ้าองค์ท่ีเก้าได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับมนษุย์ ภายหลงัได้เสด็จกลบัสู่เมือง
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สวรรค์พร้อมกับสามีของนาง แล้วครอบครองสวรรค์ หน้าฝนเทพธิดาก็โปรยฝน
ลงสู่พืน้โลกท าให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข บางวนัก็ได้ทอแสงตะวันลงให้ต้นไม้เขียว
ขจีสดใสงดงาม ผลิดอกสีสดใส นานทีก็เหาะลงบ่อน า้ทิพย์ยังพืน้โลกและแวะ
เวียนเดินทางมาเย่ียมเยือนมนุษย์ให้การช่วยเหลือเม่ือตกทุกข์ได้ยาก (สุวิไล 
เปรมศรีรัตน์ และมยรีุ ถาวรพฒัน์, 2541: 107-113) 
 

พฤตกิรรมของผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองกับการประกอบ
สร้างสังคมมาตาธิปไตย 

จากการศึกษาต านานพืน้เมืองเวียดนาม ผู้ เขียนพบว่าเนือ้หาต านาน
หลายเร่ืองได้น าเสนอให้เห็นภาพตวัละครหญิงท่ีมีบทบาทหน้าท่ีทางสังคมซึ่ง
เช่ือมโยงกบัประเด็นแนวคิดมาตาธิปไตยปรากฏอยู่ด้วย นัน่ก็คือ การให้บทบาท
และอ านาจแก่ฝ่ายหญิง ซึ่งสะท้อนผ่านการกระท าหรือพฤติกรรมของตวัละคร
ฝ่ายหญิงท่ีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ดงักรณี ต านานเซิงจินโอรสนางรุกข
เทวดา มีเร่ืองเลา่วา่ 

“เซิงจินเป็นบุตรของนางรุกขเทวดา นางได้มาสมคัรสงัวาสกับ
มนษุย์ จนเกิดบตุรคือเซิงจิน เม่ืออายไุด้ 3 ขวบแล้ว จงึมอบเซิงจินไว้กับ
ชาวป่าตดัฟืนขายเลีย้งชีวิต เม่ือเซิงจินเจริญวัยขึน้แล้ว  มีก าลังพลัง
มากไปเท่ียวตัดฟืนในป่า พบต้นชิงชังใหญ่ต้นหนึ่ง เซิงจินเข้าตัดฟัน
ต้นไม้นัน้แตว่นัจนค ่าก็ยงัหาขาดไม่ ครัน้รุ่งขึน้วนัท่ีสอง เซิงจินจึงขึน้ไป
จะตดัฟันต้นไม้นัน้อีก เห็นต้นไม้ดีเป็นปกตไิมมี่รอยขวานแตอ่ย่างใด จงึ
มีความสงสัยอยู่ในใจแล้วก็ลงมือฟันไม้ต้นนัน้ต่อไป ครัง้เวลาจวนค ่า
เซิงจินก็แอบคอยดูอยู่ จึงเห็นหญิงแก่ผู้หนึ่ง มือถือไม้เท้าชีต้้นไม้ตาม
รอยท่ีขวานฟัน เนือ้ไม้ท่ีมีรอยฟันก็ติดกนัสนิทดีดงัเดิม เห็นดงันัน้ จงึวิ่ง
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เข้าไปชิงเอาไม้เท้า หญิงแก่จึงพดูว่า เราคือรุกขเทวดาผู้ เป็นมารดาของ
เจ้า จงอยา่ตดัไม้ต้นนีเ้ลย ด้วยเหตวุ่ารุกขเทวดาญาติของเราสิงสถิตอยู่
ในนี ้เม่ือเซิงจินได้ฟังความดงันัน้ ก็อภิวาทกราบไหว้ขอขมาลาโทษ และ
ขอไม้เท้าทิพย์อันนัน้แก่นางรุกขเทวดาผู้ เป็นมารดา นางจึงอนุญาต
ประทานให้แก่เซิงจิน แล้วนางรุกขเทวดาก็อนัตรธานหายไป ฝ่ายเซิงจิน
ตัง้แต่ได้ไม้ทิพย์ ก็ละการตดัฟืนขาย ถือไม้เท้าเท่ียวตามชายฝ่ังทะเล 
เห็นเด็กคนหนึ่งตีงูตาย พวกเด็กทัง้หลายก าลงัรุมกันด ูเซิงจินจึงเข้าไป
ดงูู  จึงขอซากงูท่ีตายจากเด็กแล้วถืองูนัน้ไปท่ีหาดทรายริมฝ่ังทะเล เอา
ไม้เท้าทิพย์ชีท่ี้ตวังู งูนัน้ก็กระดิกไหวตวัเป็นขึน้มาได้ แล้วก็เลือ้ยลงไป
ในทะเล ครัน้รุ่งขึน้เซิงจินจึงเดินไปเท่ียวเล่นท่ีตรงนัน้อีก ได้เห็นผู้คนยืน
อยูท่ี่นัน่มือถือสิ่งของตา่ง ๆ เห็นชายคนหนึ่งรูปร่างลกัษณะงาม มีกิริยา
เรียบร้อย ชายผู้นัน้จึงพูดแก่เซิงจินว่า เราคือไทจ๊ือราชบุตรแห่งมังกร 
วานนีท้่านได้ช่วยชีวิตไว้ บัดนีพ้ระราชบิดาของเราพระราชทานแก้ว
แหวนเงินทองสิ่งของทัง้หลายเหล่านี ้มาตอบแทนพระคณุของท่านท่ีได้
ช่วยชีวิตไว้ เซิงจินตอบพระราชบุตรมงักรว่า ตวัเราเป็นมนุษย์ซึ่งได้ท า
คุณไว้แก่ท่านนัน้ ใช่ว่าจะให้ท่านตอบแทนคุณนัน้ก็หาไม่ ถ้าท่านมี
ความนบัถือข้าพเจ้าจริงแล้ว ขอทา่นได้พาเราไปเท่ียวชมพิภพบาดาลซึ่ง
เป็นบ้านเมืองอนัไม่เคยเห็น จะมีความชอบใจยิ่งนกั ท่านจะเป็นธุระพา
ไปได้หรือไม่ เม่ือพระราชบุตรมงักรได้ฟังดงันัน้ จึงพาเซิงจินไปยงัพิภพ
บาดาลตามความปรารถนา”  

(เทียนวรรณ, 2560: 26-29) 
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ต านานพืน้เมืองเร่ืองนีพ้ยายามน าเสนอให้เห็นถึงสถานภาพท่ีสูงและ
บทบาทฐานะตามประเพณีของผู้หญิงท่ีมีพลงัอ านาจ นัน่ก็คือ นางรุกขเทวดา ซึง่
เป็นการวางบทบาทให้ผู้หญิงเป็นเทพเทวี มีฤทธานภุาพและอ านาจหรือเป็นสิ่ง
เหนือธรรมชาติศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ตามธรรมชาติ อนัเป็นอยู่ในความเช่ือท่ีชาว
เวียดนามให้ความเคารพศรัทธา ภาพของการเป็นเทพแห่งต้นไม้ในความคิดของ
ชาวเวียดนามเช่นนี ้สามารถชีใ้ห้เห็นการยกย่องผู้หญิงขึน้เป็นใหญ่ได้อีกทาง
หนึ่ง เพราะภาพของผู้หญิง ต้นไม้ พืน้ดิน และชีวิต ล้วนเป็นสิ่งท่ีเก่ียวโยงกัน 
ทัง้นีน้างรุกขเทวดามีบทบาทเป็นแม่ผู้ ยิ่งใหญ่ของเซิงจินซึ่งเป็นตัวละครเอก
ส าคญั ในตวับทเนือ้หาต านานเร่ืองนี ้แม้เธอจะไมไ่ด้เลีย้งดเูซิงจิน ด้วยเหตท่ีุต้อง
หนีกลับไปอยู่ยังผืนป่าบนภูเขาตามวิถีของตน แต่ภายหลังเซิงจินได้รู้จักกับ
มารดาแตไ่ม่รู้จกับิดาของตน เพราะนางรุกขเทวดาได้ฝากเซิงจินให้ชาวป่าเลีย้งด ู
แสดงให้เห็นว่าลูกท่ีเกิดมาความใกล้ชิดกับแม่และญาติฝ่ายแม่เท่านัน้ แต่ไม่
รู้จกัคุ้นเคยกับพ่อและญาติฝ่ายพ่อ เร่ืองเล่าท่ีละเลยหรือปฏิเสธการเลีย้งดบูุตร
จากฝ่ายชาย แสดงให้เห็นกลวิธีการบอกเล่าเพ่ือต้องการส่ือความหมายตาม
แนวคิดสงัคมมาตาธิปไตย ภาพลกัษณ์บิดาของเซิงจินท่ีสูญหายไปและไม่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในเนือ้เร่ืองเลย แม้จะมีเหตกุารณ์ท่ีเล่าว่านางรุกขเทวดามาสมสู่กับ
มนษุย์ก็ตาม ลกัษณะเช่นนี ้แสดงให้เห็นการยอมรับการมีตวัตนของพ่อ แตม่ิได้
ให้ความส าคญักับพ่อ เหตกุารณ์ในต านานช่วงนีจ้ึงถือเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งใน
การปฏิเสธการสืบวงศ์ตระกลูทางฝ่ายพ่อ รวมทัง้ปฏิเสธอ านาจปิตาธิปไตยท่ีแฝง
มากบัการน าเสนอภาพของฝ่ายพ่อท่ีปรากฏเลือนราง ไมช่ดัเจนในเนือ้หาของการ
เลา่เร่ืองต านานนี ้ 

ในทางตรงกันข้าม นางรุกขเทวดาผู้ เป็นมารดากลับเป็นผู้ ให้อ านาจ
วิเศษแก่เซิงจิน เสมือนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและเป็น
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เหตผุลส าคญัท่ีน าพาความส าเร็จมาสู่เซิงจินได้ อีกทัง้ยงัเป็นเหมือนผู้น าในการ
ประกอบพิธีตามความเช่ือและประเพณี ดงักรณีเหตุการณ์ท่ีนางรุกขเทวดาได้
บอกกล่าวแก่เซิงจินว่า ตนเองเป็นมารดาและขอให้เซิงจินเลิกตดัไม้ชิงชงัซึ่งเป็น
เสมือนญาติพ่ีน้องของตน แล้วได้ประทานไม้ทิพย์กายสิทธ์ิให้ พร้อมกับได้สั่ง
สอนแนะน าให้ความรู้เร่ืองต่าง ๆ สิ่งท่ีเด่นชัดในเร่ืองนีก็้คือ ภาพของนางรุกข
เทวดาท่ี มีฐานะเป็นแม่ ท่ีคอยควบคุมและสั่งสอนให้ความรู้ เก่ี ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของฝ่ายแม่ ตลอดจนเป็นผู้มอบไม้กายสิทธ์ิท่ีเสมือน
เป็นทรัพย์สินและอ านาจให้แก่บตุร เพ่ือจะได้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต ภาพท่ีนาง
รุกขเทวดาได้มอบไม้กายสิทธ์ิให้เม่ือครัง้ท่ียงัเยาว์วยั ส่ือให้เห็นภาพของผู้หญิงท่ี
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังอบรมสั่งสอนผ่านภาษาของแม่ อนึ่งการใช้
สญัลกัษณ์ของนางรุกขเทวดา ซึ่งเป็นธรรมชาติ นัน่คือ ต้นไม้ อนัสอดคล้องกับ
ความคิดความเช่ือของชาวเวียดนามท่ีมองว่า นางรุกขเทวดาก็คือเทพธิดาท่ีท า
หน้าท่ีดแูลป่าไม้ เป็นเทพธิดาท่ีชาวเวียดนามเล่ือมใสบูชาในฐานะเจ้าแม่องค์
หนึ่งท่ีส าคัญต่อชีวิตของชาวเวียดนาม ภาพท่ีเสนอให้เห็นเช่นนี ก็้ เพ่ือ
เปรียบเทียบให้เห็นว่าสายสมัพนัธ์ระหว่างแมล่กูซึ่งเป็นความผกูพนัท่ีมาจากการ
ก าเนิดและเป็นสายสมัพนัธ์ท่ีเป็นไปตามระบบธรรมชาตินัน่เอง 

การน าเสนอภาพผู้หญิงเป็นใหญ่ผ่านเร่ืองเล่าต านานนีย้งัมองเห็นได้
จากความหมายของอนุภาคของวิเศษส าคญัในเร่ืองดงักล่าวข้างต้น นัน่คือ ไม้
กายสิทธ์ิท่ีตวัละครเอกคือ เซิงจินได้รับมาจากแม่นางรุกขเทวดา ซึ่งมีอ านาจ
วิเศษสามารถชีใ้ห้สิ่งท่ีไม่มีชีวิตแล้วกลับฟื้นคืนมามีชีวิตได้อีกครัง้ ซึ่งมี
ความหมายเหมือนกบัการเป็นผู้ ให้ก าเนิด นัน่ก็คือ ความเป็นแม่ แตท่ว่าอนภุาค
วิเศษท่ีเซิงจินได้รับภายหลงัจากพญามงักรกลบัเป็นความรู้ท่ีอยู่ในต ารับต ารา
พิชยัสงคราม ซึ่งต ารานีเ้ป็นองค์ความรู้ในด้านการต่อสู้ เชิงศึกสงคราม โดยเน้น
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ยุทธวิธีเชิงรบเป็นส าคญั อนัเป็นแนวคิดแบบวฒันธรรมและมกัถูกเช่ือมโยงกับ
สงัคมปิตาธิปไตย ด้วยเหตนีุก้ารน าเสนอล าดบัเหตกุารณ์ให้เห็นภาพของเซิงจิน
ผู้ ท่ีได้รับอ านาจวิเศษจากแม่มาก่อนเป็นล าดบัต้น จึงสะท้อนให้เห็นถึงสังคม
วฒันธรรมแบบผู้หญิงเป็นใหญ่ของชาวเวียดนามท่ีมีมาตัง้แตใ่นอดีตกาล ก่อนท่ี
อิทธิพลความคิดแบบชายเป็นใหญ่จะเกิดขึน้ 

ในเนือ้หา ต านานเซิงจินโอรสนางรุกขเทวดา ยงัมีภาพเหตกุารณ์ท่ีส่ือ
ความหมายให้เห็นถึงความเป็นสงัคมวฒันธรรมมาตาธิปไตยท่ีมีมาแตเ่ดิมของ
ชาวเวียดนามอีกเหตกุารณ์หนึ่ง นัน่คือ ในเร่ืองได้อธิบายให้เห็นว่า เซิงจินเม่ือรู้
ว่าตนเองเป็นลกูของนางรุกขเทวดาแล้ว ก็รู้สึกส านึกผิดท่ีได้ไปตดัต้นไม้ใหญ่ซึ่ง
เป็นญาติพ่ีน้องฝ่ายแม่ ภายหลงัเซิงจิน จึงได้แสดงการขอโทษ ดงัเนือ้ความว่า 
“หญิงแก่จึงพูดว่า เราคือรุกขเทวดาผู้เป็นมารดาของเจ้า เจ้าจงอย่าตดัไม้ต้นนี้
ต่อไปเลย ด้วยเหตวุ่ารุกขเทวดาญาติของเราสิงสถิตอยู่ในต้นไม้นี้ เมื่อเซิงจินได้
ฟังความดงันัน้ ก็อภิวาทกราบไหว้วิงวอนขอขมาลาโทษ” ภาพพฤติกรรมการ
แสดงออกของตวัละครเอก ท่ีได้กราบขอขมาต่อต้นไม้และผู้ เป็นแม่ สะท้อนให้
เห็นวัฒนธรรมท่ีการให้ความส าคัญกับอ านาจฝ่ายแม่และญาติฝ่ายแม่ด้วย 
กล่าวคือ การอภิวาทกราบไหว้ของเซิงจินสะท้อนให้เห็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวพนักับ
การให้ก าเนิด การเลีย้งด ูและความอ่อนหวานอ่อนโยน ตลอดจนท าให้เห็นความ
รักความผูกพนัระหว่างลูกกับแม่ได้อย่างน่าประทบัใจ ลกัษณะเช่นนีส้อดคล้อง
กับแนวความคิดของส านักสตรีนิยมสายวัฒนธรรม คือยอมรับว่าผู้ หญิงและ
ผู้ชายมีคณุลักษณะท่ีแตกต่างกัน เหมือนท่ีเคยเช่ือกันในอดีต แต่นกัสตรีนิยม
สายนีเ้สนอว่า คณุลกัษณะท่ีเป็นหญิงนัน้ดีกว่าหรือเหนือกว่าของผู้ ชาย ไม่ใช่
ด้อยกว่าดงัท่ีเช่ือกนัมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ผู้ อ่ืน การเอาใจ
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ใส่ดแูล ความอ่อนโยน ความสนัติไม่ก้าวร้าว ล้วนเป็นคณุลกัษณะท่ีผู้หญิงควร
ช่ืนชม และรักษาความเป็นหญิงเหล่านีไ้ว้ (วารุณี ภริูสินสิทธ์ิ, 2553: 240) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงว่าตวับทต านานเร่ืองนีต้้องการส่ือให้เห็นวา่
สังคมเวียดนามแต่เดิมมานัน้เคยนับถือหรือมีโครงสร้างสังคมมาตาธิปไตยมา
ก่อน นั่นคือ “การยอมรับอ านาจของนางรุกขเทวดา และเซิงจินได้รับอาวุธ
กายสิทธ์ิจากแม ่นัน่ก็คือ “ไม้กายสิทธ์ิชีเ้ป็นชีต้าย” ซึง่ถือเป็นอ านาจเบือ้งต้นท่ีได้
รับมาก่อน แตภ่ายหลงัอิทธิพลวฒันธรรมจีนท่ีเข้ามาผ่านภาพตวัแทนของ “มงักร” 
ท่ีมิใช่เครือญาติของตน ซึ่งส่ือความหมายถึงจกัรวรรดิจีน ทัง้นีใ้นเนือ้หาต านาน
อธิบายว่า เซิงจินได้รับอ านาจวิเศษผ่านต าราพิชยัสงครามหรือต ารากีเ้ทอ กลวิธี
การล าดบัเหตกุารณ์หรือการน าเสนอเหตกุารณ์ในต านานเช่นนี ้สามารถส่ือให้
เห็นว่าภายหลงัเวียดนามผ่านภาพตวัแทนของเซิงจินได้เกิดการยอมรับแนวคิด
แบบปิตาธิไตยท่ีเน้นอ านาจฝ่ายชายซึ่งเกิดขึน้ในยุคหลัง กลวิธีการล าดับ
เหตุการณ์ในต านานเร่ืองนีจ้ึงสะท้อนให้เห็นการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรม
เวียดนามแตด่ัง้เดิม ซึ่งเป็นวฒันธรรมเน้นอ านาจฝ่ายแมก่บัวฒันธรรมจีนซึ่งเป็น
วฒันธรรมภายนอกท่ีเน้นอ านาจของฝ่ายพ่อ ภาพการได้มาซึ่งอ านาจวิเศษของ
เซิงจินจึงมีความหมายหรือเป็นรหสัวฒันธรรมท่ีซ่อนแฝงอยู่ในเร่ืองเล่าต านาน
เก่ียวกบัวิธีคิดด้านวฒันธรรมและระบบการปกครองในอดีตท่ีให้ความส าคญักับ
ผู้หญิงและเพศหญิงท่ีมีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีเป็นศนูย์กลางได้อยา่งนา่สนใจ 

จากทัศนะข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในยุคแรกเร่ิมพัฒนาการของสังคม
มนุษย์ในภูมิภาคอุษาคเนย์ สังคมถูกปกครองด้วยระบบท่ีผู้ หญิงมีอ านาจ
มากกวา่ผู้ชาย หรือเรียกวา่ “สงัคมมาตาธิปไตย” ก็ได้ โดยปรากฏหลกัฐานตา่ง ๆ 
จากเร่ืองเล่าต านานและประวตัิศาสตร์บอกเล่าซึ่งพบว่า ผู้หญิงมีบทบาทส าคญั
ในการผลิตและหาอาหาร มีบางสงัคมท่ีสืบสายทางฝ่ายหญิง ดงักรณีต านานเซิง
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จินโอรสของนางรุกขเทวดาหรือเทพธิดาแห่งป่าไม้ นอกจากนีต้ านานบางเร่ืองยงั
ระบวุ่า ผู้หญิงเคยเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองมาก่อน นอกจากนีย้งัพบร่องรอยทาง
คตชินวิทยาท่ีแสดงว่าในความคิดความเช่ือดัง้เดิมของชาวเวียดนามในยคุแรก ๆ 
เคยมีการบูชาเทพเจ้าท่ีเป็นผู้หญิงจ านวนมาก ดงักรณีคติความเช่ือการนับถือ
บชูาเจ้าแม่หรือนางเทพธิดาของชาวเวียดนามท่ียงัคงบทบาทและสืบทอดต่อกัน
มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อนัแสดงให้เห็นแนวคิดผู้หญิงเป็นใหญ่ การปกครอง
โดยมารดาหรือผู้อาวโุสฝ่ายหญิง โดยความคิดความเช่ือนีเ้ป็นการอธิบายให้เห็น
ลักษณะท่ีถือเอาฝ่ายหญิงเป็นใหญ่และเป็นศูนย์กลาง รวมทัง้ยังเป็นผู้ น าใน
ชมุชนแตด่ัง้เดมิมาตัง้แตโ่บราณแล้ว  

 
บทบาทผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองกับการประกอบสร้าง

สังคมมาตาธิปไตย 
การสร้างแนวคิดว่าด้วยสงัคมท่ีเน้นหรือให้ความส าคญักับบทบาทของ

ผู้หญิงของเวียดนามท่ีสะท้อนผ่านเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองยังมีปรากฏอยู่ใน 
ต านานสิบสองเทพธิดาหมอต าแย ดงัมีเร่ืองเล่าว่า“พืน้ดินเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น
ของขีว้วัขีค้วายใหม่ ๆ อากาศชืน้และท้องฟ้ามืดมิด ในขณะนัน้เทพธิดาสององค์ 
คือ เทพธิดาดวงอาทิตย์และเทพธิดาดวงจันทร์ได้รับค าสั่งจากจักรพรรดิแห่ง
สวรรค์ให้ปรากฏตวั ฉายแสงส่องลงไปทุกแห่งหนเพ่ือท าให้พืน้ผิวของโลกแห้ง
ลง” (สนุทร โคตรบรรเทา, 2558: 9) 

นอกจากต านานข้างต้นแล้วยังมี ต านานเทพธิดาพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ (Vo Van Thang and Jim Lawson, 2002: 17) ท่ีเล่าว่า ตัง้แต่ในยุค
สร้างโลก พระอาทิตย์และพระจนัทร์เป็นธิดาของเทพเจ้าแห่งสวรรค์ หน้าท่ีของ
พวกเธอทัง้สองก็คือ การดแูลสิ่งมีชีวิตทัง้หมดบนโลก พระอาทิตย์เป็นพ่ีสาว เธอ
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ถือผ้าขาวโดยมีคนรับใช้สองกลุ่มท าหน้าท่ีสลบักนัไปเพ่ือคอยส่งให้เธอเคล่ือนท่ี
ไป กลุ่มหนึ่งเป็นชายหนุ่มและสหายทัง้หลาย ชายหนุ่มกลุ่มนีค้่อนข้างนิสัย 
ขีเ้กียจอืดอาดท าให้เวลาเคล่ือนธิดาพระอาทิตย์ก็เคล่ือนผ่านท้องฟ้าไปเร่ือย ๆ 
ขณะท่ีกลุ่มชายชราเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบสงูมากในการปฏิบตัิงานของตน 
เม่ือพวกเขาถือผ้าขาวก็จะพากนัเคล่ือนท่ีเร็วมาก ดงันัน้จงึท าให้กลางวนัสัน้กว่า
กลางคืน สว่นดวงจนัทร์ผู้ เป็นน้องสาว ในชว่งแรกเธอจะเป็นคนดโุกรธง่าย ท าให้
ผู้คนตา่งไมพ่อใจในพฤติกรรมของเธอ จงึได้ไปร้องเรียนตอ่เทพเจ้าแหง่สวรรค์ จงึ
บนัดาลให้ขีเ้ถ้าปกคลุมทัว่ใบหน้าของเธอ จากนัน้เร่ือยมาธิดาแห่งพระจนัทร์ก็
กลายคนอ่อนโยน นิ่มนวล สภุาพและใจดี ดงันัน้ผู้คนจงึหนัมารักเธอ และเม่ือเธอ
มองลงมายังพืน้โลก มันก็ได้กลายเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง แล้วเม่ือเธอหัน
ศีรษะไปทางขวาบ้างหรือซ้ายบ้างก็จะเป็นคืนพระจนัทร์ข้างขึน้และข้างแรม  

จากต านานเร่ืองนีส้ะท้อนให้เห็นว่า คนเวียดนามโบราณเคารพ
ธรรมชาติมาก ฟ้าเป็นจกัรพรรดิแห่งสรวงสวรรค์ พระอาทิตย์และพระจนัทร์เป็น
สองสาวพ่ีน้องมีฐานะเป็นเทพธิดาแหง่สวรรค์ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ดแูลสรรพสิ่งบนโลก 
ต านานส านวนนีเ้ป็นการอธิบายก าเนิดโลกก าเนิดมนษุย์และสรรพชีวิต เร่ืองเล่า
ได้อธิบายให้เห็นว่าการก าเนิดโลกนัน้มีพระอาทิตย์และพระจนัทร์ซึ่งมีเทพธิดา
เป็นศูนย์กลาง อันเป็นคติความเช่ือในโลกจินตนาการของคนเวียดนาม อนึ่ง 
ความคิดของชาวเวียดนามนัน้มิได้มองว่าผู้หญิงมีบทบาทหน้าท่ีแคเ่ป็นแม่บ้าน
แม่เรือนหรือเป็นภรรยาเท่านัน้ แต่ทว่าผู้หญิงยงัมีบทบาทฐานะท่ีเช่ือมโยงกับ
ความเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นผู้ น าด้วย ดังมีบทเพลงร้องกล่อมเด็กของชาว
เวียดนามความว่า “โอ้ลูกน้อยของแม่ เจ้าต้องมาทกุข์ระทมล าบาก แต่จากนี้ไป 
พวกเรา มีเมือง มีขวญัข้าว มีแม่ พวกเราจะอยู่อย่างมีความสุขลูกเอย” (ไล ทิ 
เลียน, 2543: 112) แสดงให้เห็นวา่ ความหมายของค าว่า “เมือง” “ขวญัข้าว” และ 
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“แม่” นัน้สามารถท่ีจะเทียบเคียงกนัได้ เพราะมีการจดัวางโครงสร้างของภาษาท่ี
อยู่ในระดบัเดียวกัน เช่นนีผู้้หญิงท่ีมีบทบาทเป็นทัง้แม่ผู้ ให้ชีวิตและแม่ทางจิต
วิญญาณเฉกเช่นแม่ข้าวหรือเทพีแห่งข้าวผู้บนัดาลธัญญาหารนานาให้แก่มวล
มนุษย์ รวมถึงแม่เมืองผู้ ท่ีคอยปกปักรักษาและคุ้มครองให้ชุมชนบ้านเมืองมี
ความสขุเจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นกนั 

มีข้อสงัเกตว่า ในประเพณีการไหว้พระจนัทร์ ซึ่งเป็นวนัส าคญัท่ีสุดของ
ปีรองจากวนัตรุษหรือวนัปีใหม่ของชาวเวียดนาม ขณะท่ีเทศกาลไหว้พระจันทร์
ของจีนจะให้ความส าคญักับการบชูาพระจนัทร์ ชมจนัทร์ และการกลบัไปเย่ียม
เยือนญาตพ่ีิน้อง แตช่าวเวียดนามกลบัถือว่าวนัไหว้พระจนัทร์หรือ “เต็ด ตรุง ตู” 
เป็นเทศกาลท่ีอทุิศให้แก่เด็ก ๆ อนัมาจากแนวความคิดท่ีว่าในฤดกูาลเก็บเก่ียว 
พ่อแม่มกัทอดทิง้ให้ลูกอยู่บ้านตามล าพงั ไม่ได้เอาใจใส่ เพราะต้องไปเก่ียวข้าว 
เม่ือหมดฤดเูก็บเก่ียวจึงคิดหาวิธีชดเชยเวลาท่ีพวกเขาไม่ได้อยู่กับลกู ด้วยเหตนีุ ้
กิจกรรมแทบทกุอย่างของ เตด็ ตรุง ต ูจะมีเดก็เป็นศนูย์กลาง ไมว่า่จะเป็นการให้
เดก็ประดิษฐ์โคมลอย ท่ีนิยมมากท่ีสดุก็คือโคมรูปดาว 6 แฉก ทัง้นีโ้คมดวงดาวท่ี
ลอยขึน้สู่ท้องฟ้าเป็นสญัลกัษณ์แทนอนาคตของเด็ก ๆ ชาวเวียดนามเช่ือว่ายิ่ง
โคมลอยสูงเท่าใด พวกเขาก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตแข็งแรงในภายหน้า
เท่านัน้ นอกเหนือจากการยกย่องให้เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นวันเด็กของ
เวียดนามไปด้วยแล้ว ยงัพบว่ากิจกรรมวนัไหว้พระจนัทร์ของชาวเวียดนามแทบ
จะไม่มีอะไรแตกต่างจากจีน ไม่ว่าจะเป็นการประดบัโคมไฟตามบ้านเรือน หรือ
การแจกจ่ายขนมไหว้พระจันทร์ เพราะถึงแม้ปมปัญหาทางประวัติศาสตร์และ
การเมืองในอดีต จะท าให้ประเทศคอมมิวนิสต์ทัง้สองประเทศนีไ้ม่คอ่ยลงรอยกัน
นกั แตท่วา่ก็ปฏิเสธไมไ่ด้ว่าเวียดนามเองก็ไม่แตกตา่งจากหลายประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีได้รับอิทธิพลและซึมซบัเอาวฒันธรรมจีนเข้ามาไว้ในสงัคม
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วฒันธรรมของตนไมน้่อย อีกทัง้ในแง่ของประวตัิศาสตร์และพฒันาการของความ
เป็นบ้านเมืองของเวียดนามในอดีตก็มีความเล่ือมใสศรัทธาและนิยมชมช่ืน
วฒันธรรมจีนอยู่มากเช่นกนั  

จากประเด็นข้างต้น พบว่าพระจันทร์ถูกมองในฐานะท่ีเป็นผู้หญิง ซึ่ง
ต านานได้น าเสนอให้เห็นว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเทพธิดาได้รับ
บญัชาจากพระจักรพรรดิแห่งสวรรค์ให้ช่วยบันดาลสร้างโลกมนุษย์และสรรพ
ชีวิตขึน้มา ภาพเสนอดังกล่าวนีส้อดคล้องกับแนวคิดของชาวเวียดนามท่ีให้
ความส าคญัและมีการประกอบสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้พระจนัทร์
ท่ีเช่ือมโยงกับภาพของเด็กท่ีเป็นลูกหลานของพวกเขา พระจันทร์จึงถูก
เปรียบเทียบให้เสมือนเป็นแม่ผู้ ให้ก าเนิด เป็นเทศกาลท่ีต้องคอยให้ความอบอุ่น
เลีย้งดแูละแสดงความรักใคร่ตอ่เด็ก ๆ ท่ีมีฐานะเป็นลกูหลาน การประกอบสร้าง
เร่ืองเล่าต านานท่ีสมัพนัธ์เช่ือมร้อยและมีความโยงใยกับประเพณีพิธีกรรมการ
ไหว้พระจนัทร์ของชาวเวียดนามจึงส่ือให้เห็นภาพของสงัคมท่ีเน้นความเป็นเพศ
แม่หรือผู้หญิงท่ีสอดแทรกเข้ามาในเทศกาลไหว้พระจนัทร์ของเวียดนามได้อย่าง
นา่สนใจ 
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บทสรุป 
 

โดยสรุปในบทความนี ้ผู้ เขียนพบว่าบทบาทตวัละครหญิงในเร่ืองเล่า
ต านานพืน้เมืองเวียดนามมีส่วนในการประกอบสร้างความเป็นสังคมมาตา- 
ธิปไตยให้เกิดขึน้ในวิถีชีวิตวฒันธรรมและโลกทศัน์ของชาวเวียดนาม ภาพแทน
ของผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองจงึนบัเป็นองค์ประกอบส าคญัอยา่งหนึ่งใน
ฐานะท่ีเป็นข้อมลูทางวฒันธรรม ผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองเวียดนามจึง
มีสถานะหลากหลายลกัษณะ เชน่ วีรสตรี ผู้น าบ้านเมือง เทพเทวี แม ่ภรรยา นาง
กษัตรี รวมทัง้ผู้ ให้ก าเนิดจารีตประเพณีพิธีกรรมในคติความเช่ือของชาว
เวียดนามด้วย ซึ่งส่ือให้เห็นบทบาทและความส าคญัของผู้หญิงท่ีมิได้เป็นเพียง
เพศในความคิดกระแสรองเท่านัน้ แต่ผู้หญิงในทศันะของชาวเวียดนามถือเป็น
เพศท่ีมีศกัยภาพเท่าเทียมกบัผู้ชาย แน่นอนว่าในความคิดของชาวเวียดนามนัน้ 
ทัง้ผู้หญิงและผู้ชายถือเป็นเพศท่ีก่อให้เกิดความสมดลุ หากขาดเพศใดเพศหนึ่ง
ไปก็ไม่สามารถท่ีจะด ารงและสืบทอดความเป็นสงัคมมนุษย์ได้ ดงัท่ี ปฐม หงษ์
สวุรรณ (2557: 50-51) ได้กลา่ววา่ “การสร้างความเสมอภาคเทา่เทียมเพ่ือให้เกิด
ภราดรภาพถือเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสงัคมนิยมของเวียดนามอย่าง
หนึ่ง การน าเสนอภาพผู้หญิงให้มีบทบาทความสามารถช่วยพลิกผันสร้างความ
เปล่ียนแปลงให้เกิดแก่บ้านเมืองของตน แน่นอนในสังคมเวียดนามปัจจุบัน 
พบว่าผู้ หญิงก าลังถูกเปล่ียนแปลงในระดับนโยบายรัฐท่ีสนับสนุนความเท่า
เทียมกนัของหญิงชาย และเน้นให้มีบทบาททางการเมืองเพิ่มขึน้” ผู้หญิงในเร่ือง
เลา่ต านานพืน้เมืองเวียดนามจึงเป็นภาพแทนอย่างหนึ่งของความคิดความเช่ือท่ี
ส่ือความหมายให้เห็นมิติของความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
ตลอดจนอดุมการณ์ทางการเมืองของเวียดนามด้วยเชน่กนั 
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ผลการศึกษาการน าเสนอภาพแทนผู้หญิงกับการประกอบสร้างสังคม
มาตาธิปไตยในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองเวียดนาม ท าให้พบว่าภาพแทนผู้หญิง
ไม่เพียงแตมี่ลกัษณะและสถานะท่ีหลากหลายเท่านัน้ แตย่งัมีความหมายลึกซึง้
มากกว่าการเป็นเพียงความเป็นเพศหญิงเท่านัน้ กล่าวคือ เร่ืองเล่าต านาน
พืน้เมืองของชาวเวียดนามในกลุ่มนีมี้การน าเสนอภาพผู้หญิงท่ีส่ือนยัเช่ือมโยง
กับมิติสังคมการเมืองและวัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย ภาพแทนผู้หญิงกลายเป็นส่ือ
อย่างหนึ่งท่ีช่วยในการประกอบสร้างสังคมมาตาธิปไตยซึ่งมี 4 ลกัษณะ ได้แก่ 
ผู้หญิงในฐานะบรรพสตรี ผู้หญิงในฐานะเทพสตรี ผู้หญิงในฐานะกษัตรี ผู้หญิง
ในฐานะผู้ ร่วมต่อสู้ กู้ ชาติ โดยพบว่าการน าเสนอภาพแทนผู้ หญิงในเร่ืองเล่า
ต านานพืน้เมืองนัน้มีการสร้างความหมายผ่านบทบาทหน้าท่ีและความสัมพนัธ์
กับเพศชายเสมอ ดงัท่ีพบว่าต านานก าเนิดบ้านเมืองเวียดนาม กรณีเร่ืองเล่า
ส าคญัคือ ต านานหลากลองกวานกบันางเอาเกอ หรือพญามงักรกบัเทพธิดาอัน
เป็นปฐมบทของต านานการก าเนิดชนชาติหรือเป็นต านานการสร้างโลกของ
เวียดนาม ก็มีการน าเสนอให้เห็นว่าตวัละครส าคญัทัง้สอง คือพญามงักรซึ่งเป็น
เพศชายและนางเทพธิดาเป็นเพศหญิงนัน้เป็นคนต่างชาติพนัธุ์กัน ซึ่งทัง้สองได้
กลายเป็นบรรพชนของชาวเวียดนามท่ีผู้คนต่างนบัถือศรัทธาและรู้จกักนัมาเนิ่น
นานแล้ว นอกจากนี ้ผู้หญิงยงัมีสว่นชว่ยสะท้อนให้เห็นความส าคญัในฐานะเป็น
ผู้ท าให้เกิดความเป็นชนชาติเวียดนามขึน้มาและเป็นภาพตวัแทนของอ านาจ
ฝ่ายหญิงท่ีเคยมีมาก่อนตัง้แตย่คุโบราณกาลมาแล้ว 

การน าเสนอภาพแทนผู้ หญิงในฐานะท่ีเป็นส่วนประกอบสร้างสังคม
มาตาธิปไตยในวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวเวียดนามท่ีสะท้อนผ่านเร่ืองเล่า
ต านานพืน้บ้านพืน้เมืองท่ีผู้ เขียนได้ศกึษามาข้างต้น จงึแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงนัน้
เป็นเพศทางวฒันธรรมท่ีมีบทบาทส าคญั ซึ่งมิใช่เพียงบทบาทท่ีอยู่ภายในบ้าน
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เทา่นัน้ แตย่งัมีบทบาทหน้าท่ีทางการเมืองด้วยเชน่กนั เร่ืองเลา่ต านานแม้จะเป็น
เร่ืองจินตนาการ แตท่ว่าต านานก็ถือเป็นภาษาพิเศษแบบหนึ่งท่ีสามารถส่ือสาร
ให้เห็นถึงความคิดความเช่ือ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้ การน าเสนอ
ภาพผู้ หญิงเช่นนีจ้ึงเป็นความคิดอย่างหนึ่งท่ีช่วยตอกย า้และยืนยันให้เห็น
บทบาทของผู้หญิงท่ีอยู่เคียงข้างกับผู้ชายในฐานะเป็นผู้ ร่วมสร้างบ้านแปงเมือง 
ก่อให้เกิดชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างดุลภาพ
ทางเพศระหว่างหญิงชายให้เกิดขึน้ในความคิดความเช่ือของชาวเวียดนามได้
อยา่งนา่สนใจ 
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