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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มุ่งศึกษาการนาเสนอภาพผู้หญิงในเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมือง
เวียดนามที่มีแนวคิดเกี่ยวข้ องกับการประกอบสร้ างความเป็ นสังคมมาตาธิปไตย
โดยเน้ นศึกษากลุ่มตานานอธิบายธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมทังกลุ
้ ่ม
ตานานอธิบายประวัติที่มาของเทพเจ้ าและบุคคลสาคัญเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ผู้เขียนได้
ประยุกต์ใช้ แนวคิดการนาเสนอภาพแทนและการประกอบสร้ างสังคมมาเป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์และตีความครัง้ นี ้
ผลการศึกษาพบว่า ตานานพื ้นเมืองเวียดนามมีการนาเสนอภาพผู้หญิง
ซึ่งมีส่วนสร้ างความคิดทางสังคมมาตาธิ ปไตยให้ เกิดขึน้ ในความคิดความเชื่ อ
ของชาวเวี ยดนามด้ วย กล่าวคื อ เรื่ องเล่าต านานเหล่ านี ช้ ่วยเน้ นย า้ ให้ ชาว
เวียดนามมองเห็นว่า ในอดีตกาลสังคมเวียดนามเคยให้ ความสาคัญและยกย่อง
ผู้หญิงมาก่อน ก่อนจะได้ รับอิทธิพลมาจากจีนและพระพุทธศาสนา อันเป็ นความ
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เชื่ อดัง้ เดิ ม ที่ ช าวเวี ยดนามต่ างเชื่ อถื อกั นมาช้ านาน ไม่ ว่ าจะเป็ นบทบาท
ความสาคัญของผู้หญิ งในด้ านการเมื องก็ ตาม ด้ วยเหตุนีภ้ าพแทนผู้หญิ งใน
ตานานพืน้ เมืองเวียดนามจึงมีหลายลักษณะและหลายสถานะ เช่น ผู้หญิ งใน
ฐานะวีรสตรี ผู้หญิ งในฐานะผู้นาบ้ านเมือง ผู้หญิ งในฐานะเทพเทวี ผู้หญิ งใน
ฐานะแม่ และผู้หญิ งในฐานะนางกษั ตรี รวมไปถึงผู้หญิ งในฐานะที่ เป็ นผู้ให้
กาเนิดจารี ตประเพณี ด้วย นอกจากนี ้ ยังพบว่าการนาเสนอภาพผู้หญิ งในเรื่ อง
เล่าตานานพืน้ เมืองนีไ้ ด้ แสดงให้ เห็นความหมายที่มีความสัมพันธ์ กับประเด็น
ทางสังคมและวัฒนธรรมด้ วย กล่าวคือ เรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองนี ้มีการนาเสนอ
ความหมายผ่านพฤติกรรมหรื อการกระท าเชิ งสัญลักษณ์ ของตัวละคร และ
ความสาคัญของตัวละครหญิงในเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองซึ่งต่างก็แสดงให้ เห็น
บทบาทและความหมายที่ปรากฏในข้ อมูลคติชนวิทยา ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ จึง
สามารถสะท้ อนให้ เห็นร่ องรอยความคิดความเชื่อทางสังคมวัฒนธรรมของชาว
เวียดนามได้ อย่างลุม่ ลึกและน่าสนใจยิ่ง
คาสาคัญ: ผู้หญิง, เรื่ องเล่าตานานพื ้นเมือง, การประกอบสร้ างสังคม,
มาตาธิปไตย, เวียดนาม.
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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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บทนา
การเล่าเรื่ องต านานนับเป็ นเครื่ องมื อทางวัฒนธรรมที่ ใช้ หล่อหลอม
อุดมการณ์บางอย่างทางสังคมให้ ผ้ ูคนในกลุ่มได้ รับรู้ ร่วมกัน ทังในแง่
้
ความคิด
ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ค่านิยม อุดมการณ์ และโลกทัศน์ ทางสังคม โดยหาก
พิ จารณาเที ยบเคี ยงกับความเป็ นภาษาในอี กรู ปแบบหนึ่งแล้ ว ก็ พบว่าการ
นาเสนอภาพแทนผ่านภาษาของตานานนับเป็ นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็ นที่
ยอมรับกันในปัจจุบนั ว่า ภาษาตานานไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ใช้ สื่อความคิดความเชื่อ
หรื อสื่อถึงสิ่งที่ อยู่ภายในใจออกมาเท่านัน้ หากแต่ยังมี บทบาทส าคัญในการ
สร้ างและจัดการกับความจริ งทางสังคมหรื อกล่าวอี กนัยหนึ่งก็ คื อ เรื่ องเล่ า
ตานานมีสว่ นประกอบสร้ างความจริ งทางสังคมให้ เกิดขึ ้นในความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้คนได้ อีกด้ วย
บทบาทและความหมายของเรื่ องเล่าตานานประการหนึ่ง จึงแสดงให้
เห็นถึงการเชื่อมโยงกับบริ บททางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชน เช่น การสร้ างเรื่ อง
เล่าตานานเพื่ ออธิ บายถึงกาเนิดหรื อประวัติความเป็ นมาของบรรพบุรุ ษหรื อ
ชุมชนบ้ านเมือง บ้ างก็ใช้ เรื่ องเล่าตานานเกี่ยวกับวีรบุรุษผู้กล้ าหรื อวีรบุรุษทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้ างการยอมรับและก่อให้ เกิดความศรัทธาแก่ผ้ คู นในสังคม สร้ าง
สานึกและความเป็ นกลุ่มก้ อนทางสังคม บ้ างก็นาเอาตานานมาสร้ างสรรค์เป็ น
ผลงานเชิ งศิ ลปะโดยสร้ างให้ เ ป็ นสัญลักษณ์ อันมี นัยส าคัญทางการเมื อง
ตัวอย่างเช่น การทาผลงานประติมากรรมรู ปปั น้ วีรบุรุษผู้สร้ างชาติ หรื อการวาด
ภาพจิตรกรรมเล่าเหตุการณ์สาคัญในตานาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การนาเสนอ
ภาพบุคคลสาคัญที่มีบทบาททางการเมืองของชุมชนต่าง ๆ ซึ่งแม้ จะนิยมเรี ยก
ขานกันส่วนใหญ่ว่า “วีรบุรุษ” แต่ก็พบว่ามิได้ หมายความถึงบุคคลผู้ที่มีสถานะ
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เป็ นบุรุษเพศหรื อผู้ชายเพียงเท่านัน้ แต่ยงั มีการนาเสนอให้ เห็นภาพของผู้หญิง
ในฐานะที่เป็ น “วีรสตรี ” ผู้มีบทบาทร่วมสร้ างบ้ านแปงเมืองด้ วย แนวคิดดังกล่าว
นี ้มีปรากฏให้ เห็นอยู่ในวัฒนธรรมเรื่ องเล่าของผู้คนหลายกลุ่ม ดังกรณีเรื่ องเล่า
ตานานพื ้นเมืองของชาวเวียดนามก็พบว่า มีการนาเสนอภาพผู้หญิงที่มีบทบาท
ความสาคัญและมีความโดดเด่นทางการเมืองอยู่ไม่น้อย อันแสดงให้ เห็นมิติของ
ความสัมพันธ์กบั แนวคิดทางวัฒนธรรมที่เรี ยกกันว่า “มาตาธิปไตย”
ในตัวอย่างตานานสร้ างโลก (the Creation Myths) ของชาวเวียดนาม
พบว่ามีการเน้ นยา้ ให้ เห็ นบทบาทความส าคัญของผู้หญิ งในฐานะเป็ นผู้สร้ าง
ชี วิตและจิ ตวิญญาณให้ แก่ มวลมนุษย์ และสรรพสัตว์ ดังใน ตานานสิบสอง
เทพธิ ดา เล่าว่า “หลังจากจักรพรรดิแห่งสวรรค์ เสร็ จสิ น้ ภารกิ จในการสร้ าง
จักรวาลแล้ ว ก็ได้ สร้ างมนุษย์ เนื่องจากมีความตังใจเป็
้ นพิเศษจึงได้ มอบงานให้
เทพธิดาผู้มีฝีมือสิบสององค์ เทพธิดาเหล่านี ้ได้ ช่วยตังแต่
้ คิดสร้ างมนุษย์ บางคน
กล่าวว่าภายหลังจากสร้ างจักรวาล มนุษย์ สัตว์ ดิน นา้ และอากาศเสร็ จสิ น้
จักรพรรดิก็ไม่อนุญาตให้ เพิ่มสิ่งมีชีวิตใด ๆ เข้ ามาอีก นอกจากนี ้เทพธิดาทังสิ
้ บ
สององค์นี ้ยังเป็ นผู้มีหน้ าที่ตดั สินว่าใครจะกลับชาติมาเกิดเป็ นมนุษย์ บางคนยัง
กล่าวว่าเทพธิดาสิบสององค์นี ้มีหน้ าที่รับผิดชอบเฉพาะตน กล่าวคือแต่ละองค์มี
หน้ าที่สร้ างส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น องค์หนึ่งสร้ างมือ องค์หนึ่งสร้ างดวงตา
องค์หนึ่งสร้ างแขนขา องค์หนึ่งสร้ างจิตใจ อีกองค์หนึ่งสร้ างคาพูดและรอยยิม้
ของมนุษย์” (สุนทร โคตรบรรเทา, 2558: 9-10) ถึงกระนันก็
้ ยงั มีหลายคนกล่าวว่า
งานของสิบสองเทพธิดานี ้ไม่อาจแยกขาดออกจากกันได้ เพราะการสร้ างมนุษย์
ทาโดยลาพังไม่ได้ มนุษย์แต่ละคนที่มีชีวิตขึ ้นมาล้ วนต้ องผ่านมือของเทพธิดาทัง้
สิบสององค์นี ้แทบทังสิ
้ ้น
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จากเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองข้ างต้ น แสดงให้ เห็นความคิดความเชื่อของ
ชาวเวียดนามที่ว่าอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ล้วนเกิดจากการบันดาลสร้ าง
ของเหล่าเทพผู้หญิ ง บทบาทของเทพธิ ดาจึงเป็ นเหมื อนกับเทพผู้สร้ าง ดังนัน้
จิตวิญญาณของมนุษย์จึงล้ วนเป็ นสิ่งที่ถกู กาหนดสร้ างขึ ้นมาโดยมีภาพร่ างของ
ผู้หญิงเป็ นศูนย์กลาง คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (2559: 153) อธิบายให้ เห็นว่า การนับ
ถือผู้หญิงเป็ นคติที่มีมาแต่โบราณกาลเก่าก่อนประวัติศาสตร์ และเป็ นคติที่มีอยู่
ทุกหนแห่งในโลก ผู้หญิ งถูกเชื่อมโยงให้ เข้ ากับความศักดิ์สิทธิ์ ในแง่ความอุดม
สมบูรณ์ (fertility) เพราะเป็ นเพศที่สามารถให้ กาเนิดชีวิตและเลี ้ยงดูบุตรให้ เติบ
ใหญ่ได้ แต่ในเวลาต่อมาเมื่อศาสนาที่มีศาสดาเป็ นมหาบุรุษก่อกาเนิดขึ ้น ก็ทา
ให้ บทบาทของเพศหญิงค่อย ๆ ลดความสาคัญลง ทังภาพผู
้
้ หญิงในลักษณะของ
เทวีหรื อเทพเจ้ าสตรี รวมทังนั
้ กบวชหญิงด้ วยเช่นกัน
มีข้อสังเกตว่า ภูมิศาสตร์ ที่ตงบ้
ั ้ านเมืองของเวียดนามนัน้ เป็ นบริ เวณ
ลุ่มน ้าและบริ เวณคาบสมุทร ทาให้ ชาวเวียดนามมีความผูกพันใกล้ ชิดกับแม่น ้า
และท้ องทะเลเป็ นอย่างมาก ชุมชนเวียดนามมีผืนดินที่อดุ มสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ทาเกษตรกรรม ฉะนันในความเชื
้
่อนับแต่โบราณ ในบริเวณนี ้จึงให้ ความสาคัญกับ
ผู้หญิง เพราะถือว่าเป็ นเพศที่มีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม อีกทัง้
ผู้หญิงยังเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ที่เชื่อถือกันมา ดังจะเห็นได้ จากคติ
การนับถือบูชาเจ้ าแม่ที่ถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของเวียดนามซึง่ สืบทอดกันมา
และยังคงเป็ นที่นิยมเชื่อถื อกันอย่างกว้ างขวางและแพร่ หลาย ซึ่งน่าจะเป็ นข้ อ
สันนิษฐานได้ อย่างหนึง่ ว่า แม้ เวียดนามนันจะเป็
้
นสังคมที่อ้างว่าไม่มีศาสนาหลัก
ประจาชาติ แต่ทว่าเมื่อสารวจแล้ วก็พบว่าความเชื่อเกี่ยวกับเทพเทวีหรื อเทพฝ่ าย
หญิง โดยเฉพาะในสังคมชนบทนันมี
้ ปรากฏให้ เห็นอยู่เป็ นจานวนมากหากเทียบ
กับเทพฝ่ ายชาย จากหลักฐานเรื่ องเล่าตานานความเชื่อและพิธี กรรมของชาว
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เวียดนามที่มีความสอดคล้ องกัน จึงแสดงให้ เห็นร่องรอยของการใช้ ข้อมูลทางคติ
ชนวิทยาทังต
้ านานและพิธีกรรมเพื่อนามาประกอบสร้ างความเป็ นสังคมมาตาธิป
ไตยที่ได้ สืบทอดกันมาตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ มองเห็นว่า เรื่ องเล่าตานานที่ได้ ถ่ายทอด
บอกเล่าสืบต่อกันมาในสังคมเวียดนามนันมิ
้ ได้ เป็ นเพียงเรื่ องเล่าธรรมดา เพราะ
ตานานเรื่ องเล่าที่นามาใช้ ศึกษาเป็ นที่นิยมรู้ จกั กันทังเวี
้ ยดนามเหนือ กลาง ใต้
ทังนี
้ ้หากพิจารณาในมุมมองวิชาการด้ านคติชนวิทยาก็พบว่า ตานานถูกอ้ างและ
มองในฐานะเป็ นเครื่ องมื อของการสื่ อสารอี กอย่ างหนึ่ง ซึ่ งมี นัยยะหรื อสื่ อ
ความหมายทางสังคมวัฒนธรรมได้ อี กทางด้ วย ดังนัน้ จึงจ าเป็ นที่ จะต้ องมี
การศึ กษาตี ค วามในเชิ ง ลึ กที่ เ รี ย กกั นว่ า “การถอดรหัสเรื่ องเล่ า ต านาน”
(decoding of myth) เพื่อให้ เห็นนัยยะหรื อความหมายที่ซ่อนแฝงอยู่ในเรื่ องเล่า
ดังกล่าว อนึ่ง จากการสารวจงานวิจัยและงานวิชาการที่ผ่านมาก็พบว่า ยังไม่
ค่อยมี การศึกษาวิ เคราะห์ แง่ มุมว่าด้ วยการน าเสนอภาพผู้หญิ งที่ โยงใยกั บ
ประเด็นการประกอบสร้ างความจริ งทางสังคมแบบมาตาธิ ปไตยโดยใช้ กลุ่ม
ข้ อมูลคติชนวิทยาประเภทเรื่ องเล่าตานานของชาวเวียดนามอย่างละเอียดเท่าใด
นัก ด้ วยเหตุนี ้ ผู้เขียนจึงต้ องการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวในบทความนี ้
เรื่องเล่ าตานานพืน้ เมืองกับการศึกษาประเด็นทางการเมืองวัฒนธรรม
การเมืองวัฒนธรรมเป็ นการปฏิบตั ิการทางสังคมรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็ น
เรื่ องของการเมืองและการมีปฏิสมั พันธ์ ทางอานาจระหว่างคน ประเพณีต่าง ๆ
ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาจากบริ บททางสังคมและการเมื องเราอาจมองเห็นว่าข้ อมูล
วัฒนธรรมบางอย่างอาจมีส่วนช่วยสถาปนาหรื อเป็ นสัญลักษณ์ให้ กบั ความเป็ น
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ปึ กแผ่นของสังคมในกลุ่ม เช่น ชาติ บางครัง้ วัฒนธรรมก็ช่วยสร้ างความชอบ
ธรรมให้ กบั สถาบันในสังคม รวมทังวั
้ ฒนธรรมยังทาหน้ าที่เชิงสังคม ไม่วา่ จะเป็ น
การปลูกฝั งค่านิยม ความเชื่ อ ระบบคุณค่าที่ สังคมยึดถื อ ธรรมเนี ยมในการ
ประพฤติปฏิบตั ิของสมาชิก (ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ: 2542: 75-80) หากกล่าวถึง
ตานานพื ้นเมืองที่ปรากฏอยู่ในบริ บทสังคมต่าง ๆ แล้ ว พบว่าผู้คนส่วนใหญ่มัก
มองไปที่ข้อมูลมุขปาฐะ (oral tradition) ที่ใช้ บอกเล่าสื บต่อกันมาจากรุ่ นสู่รุ่ น
และยังเป็ นเรื่ องราวที่ มุ่งเน้ นอธิ บายถึงประวัติที่มา ตลอดจนเหตุการณ์ หรื อ
เรื่ องราวของสิ่ งต่ าง ๆ รวมไปถึ งการมองว่ าเป็ นข้ อมูลทางวัฒ นธรรมเพื่ อ
ก่อให้ เกิ ดความสนุกสนานเพลิ ดเพลิ นเป็ นหลัก อีกทัง้ ยังมักเข้ าใจว่าข้ อมูลนี ้
สามารถสะท้ อนให้ เห็นความคิด ความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ ตลอดจนอุดมการณ์
ทางสังคมบางอย่างได้ เช่นกัน อันมีความหมายทางสังคมวัฒนธรรมที่แฝงเร้ นอยู่
ในเนื ้อหาตานานพื ้นเมืองเหล่านี ้ด้ วย นอกจากนี ้ เรื่ องเล่าตานานก็ยงั เจือไปด้ วย
มุมมองทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื ้นถิ่นเอาไว้ ด้วย จึงถือเป็ นเครื่ อง
บ่งบอกและบันทึกความคิดโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมของพื ้นถิ่นนัน้ ๆ ได้ อีกอย่าง
หนึ่ง (ดาณุภา ไชยพรธรรม, 2558: 5) เรื่ องเล่าตานานจึงเป็ นเครื่ องมือและพืน้ ที่
ในการแสดงอานาจและการจัดวางความสัมพันธ์ เชิงอานาจของชุมชนท้ องถิ่ น
เป็ นมากกว่าเรื่ องเล่าที่สร้ างความบันเทิง หรื อสะท้ อนถึงภูมิปัญญา แต่มีบทบาท
ทัง้ ในแง่ ของการสร้ างความสมานฉันท์ หรื อกระทั่งสร้ างความขัดแย้ งรุ นแรง
(พิเชฐ แสงทอง, 2559: 29) ด้ วยเหตุที่เรื่ องเล่าตานานมักมีความหมายที่บ่งบอก
ถึงความสัมพันธ์ กับท้ องถิ่น ทังที
้ ่เป็ นบุคคลและสถานที่ เช่ นนี ้จึงมีบทบาทต่อ
การอธิบายภูมินาม รวมทังยั
้ งสามารถสร้ างความภูมิใจและอัตลักษณ์ให้ เกิดแก่
ผู้คนและท้ องถิ่น (ศิราพร ณ ถลาง, 2558: 13) แม้ ตานานนัน้ จะเป็ นเรื่ องเหนื อ
จริ งและมีจินตนาการปรากฏอยู่มากก็ตาม แต่ทว่าในกลุ่มสังคมทัว่ โลก ไม่ว่าจะ
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เป็ นสังคมตะวันตกหรื อสังคมตะวันออก สังคมชนบทหรื อสังคมเมือง ก็ล้วนมี
เรื่ องเล่าตานานที่ใช้ ถ่ายทอดเรื่ องราวทางสังคมวัฒนธรรมของตนเองแทบทังสิ
้ ้น
เหตุนีจ้ ึงอาจกล่าวได้ ว่า เรื่ องเล่าตานานพืน้ เมืองนัน้ เป็ นรู ปแบบหนึ่ง
ของข้ อมูลวัฒนธรรมที่เป็ นสากลและถือเป็ นข้ อมูลทางคติชนวิทยาประเภทหนึ่ง
ที่มีความหมาย สามารถสื่อให้ เห็นความคิดความเชื่อของผู้เป็ นเจ้ าของเรื่ องเล่า
เหล่านี ้ได้ ซึ่งหากพิจารณาเชื่อมโยงกับประเด็นบทบาทหน้ าที่ของข้ อมูลคติชน
วิทยาแล้ วก็พบว่า ล้ วนมีความสัมพันธ์ กับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมแทบ
ทังสิ
้ ้น ดังที่ ศิราพร ณ ถลาง (2557: 360) กล่าวไว้ ว่า “ทฤษฎี บทบาทหน้าที ่นิยม
มักมองว่า วัฒนธรรมส่วนต่าง ๆ ในสังคมมี หน้าที ่ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ ทงั้ ทางด้านปัจจัยพื ้นฐาน ด้านความมั่นคงของสังคม และความมั่นคง
ทางด้านจิ ตใจ วัฒนธรรมในส่วนทีเ่ ป็ นคติ ชน ไม่ว่าจะเป็ นเรื ่องเล่าประเภทต่าง ๆ
เพลง การละเล่น การแสดง ความเชื ่อ พิ ธีกรรม ล้วนมี หน้าที ่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ ด้านจิ ตใจและช่ วยสร้ างความเข้มแข็งและความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมในแต่ละสังคม”
นอกจากนี ้ เรื่ องเล่าต านานพื น้ เมื องซึ่งเป็ นผลผลิ ตที่ มี มาตัง้ แต่ยุ ค
โบราณ โดยชาวบ้ านผู้เป็ นมวลชนกลุ่มใหญ่ ได้ สร้ างสรรค์ จิ นตนาการและ
ถ่ายทอดเผยแพร่ จากที่ หนึ่งไปสู่อีกที่ หนึ่ง และจากรุ่ นหนึ่งไปสู่คนอี กรุ่ นหนึ่ง
ดังนัน้ จึงน่าจะแสดงให้ เห็ นคุณค่าและลักษณะเฉพาะ อี กทัง้ ยังเป็ นตัวแทน
สะท้ อนภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมของ
กลุ่มชนได้ เป็ นอย่างดี อนึ่ง จากกรณีที่ผ้ เู ขียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับ
เรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองเวียดนามก็พบว่า ข้ อมูลนี ้มีความน่าสนใจหลายประการ
อีกทังยั
้ งเป็ นวัฒนธรรมที่สามารถสื่อให้ เห็นอุดมการณ์ทางสังคมที่เกิดจากการ
ประกอบสร้ างของประชาชนชาวเวียดนามได้ ในหลายประการด้ วย เช่น ตานาน
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พื ้นเมืองนันเป็
้ นเรื่ องเล่าที่มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันจากรุ่ นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่ น
หนึง่ หรื อนับตังแต่
้ อดีตมาจนถึงปั จจุบนั แน่นอนการเล่าขานกันมาซึ่งคนในสมัย
ปั จจุบนั ยังรู้ จกั และรับรู้ เรื่ องเล่าตานานเหล่านี ้จากข้ อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นใน
ประเพณีบอกเล่า (oral tradition) และในประเพณีลายลักษณ์ (literary tradition)
เช่น แบบเรี ยน หนังสื อนิ ทานประกอบภาพ ละครพื น้ บ้ าน หุ่นกระบอกน า้
เพลงพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น

ภาพที่ 1 หุน่ กระบอกน ้าศิลปะการแสดงของเวียดนามที่มีหนึง่ เดียวในโลก มีอายุมากว่า 1,000
ปี การแสดงส่วนหนึ่งเป็ นการผสมผสานเรื่ องเล่าเทพเจ้ าในตานานกับความรักชาติของชาว
เวียดนาม. ที่มา: www.indochina-junk.com/vietnamese-water-puppetry-mua-roi-nuoc

ในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นยุคสมัยที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี การ
เล่าตานานนิทานก็ ยังมี ให้ เห็ นอยู่ แต่อาจจะเล่าสู่กันฟั งทางเฟซบุ๊ก หรื อทาง
อินเทอร์ เน็ต สื่อออนไลน์ตา่ ง ๆ บ้ างก็มีการถ่ายทอดในรูปของละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ เหตุนี เ้ รื่ องเล่ าต านานจึ งได้ ถูกน าเสนอในหลากหลายรู ป แบบ
โดยเฉพาะการได้ รั บการตี พิ มพ์ เผยแพร่ ออกไปในวงกว้ าง ทัง้ ที่ เป็ นภาษา
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

11

12
เวียดนามและภาษาอังกฤษ ทาให้ มีการรับรู้เรื่ องเล่าตานานเวียดนามแพร่ หลาย
และกว้ างขวางยิ่งขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ตานานพื ้นเมืองเวียดนามจึงนับเป็ นข้ อมูลทาง
คติชนและวัฒนธรรมที่เป็ นที่รับรู้ และได้ รับการยอมรับว่ามีส่วนในการนาเสนอ
ความคิดความเชื่อ โลกทัศน์ ค่านิยม รวมทังอุ
้ ดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
บางประการของชาวเวียดนามด้ วย ดังที่ สุนทร โคตรบรรเทา (2558: คานาผู้แปล)
กล่าวว่า “หนังสือตานานและนิทานพื ้นบ้ านเวียดนาม จากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ
ชื่ อ Vietnamese Legends and Folk Tales เป็ นทัง้ ตานานและนิ ทานพื น้ บ้ าน
แต่ละเรื่ องน่าสนใจตรงที่ ให้ ข้ อคิดและความสนุกสนานเพลิ ดเพลิ นได้ หลาย
อารมณ์ นอกจากนี ย้ ังให้ ผ้ ูอ่ านได้ เรี ยนรู้ วิ ถี ชี วิ ต ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ความรู้สกึ นึกคิด การปฏิบตั ติ อ่ เพื่อนมนุษย์และญาติพี่น้อง อีกทังการมี
้
จริยธรรม
และคุณธรรมของผู้คนทุกระดับ” แสดงให้ เห็นว่าตานานและนิทานพื ้นเมืองเป็ น
เครื่ องมือสื่อสารทางวัฒนธรรมให้ กบั ประชาชนในทุกระดับผ่านการบอกเล่า ผ่าน
ช่วงชีวิตของผู้คนรุ่นแล้ วรุ่นเล่าที่สามารถสื่อจินตนาการสูผ่ ้ ฟู ั งผู้อ่านได้ เป็ นอย่าง
ดี เนื ้อหาของตานานพื ้นเมืองได้ แทรกศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ความ
ศรัทธา อีกทังยั
้ งช่วยเสริ มสร้ างปั ญญา การเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ ูคนในสังคมนัน้ ๆ ได้
อย่างน่าประทับใจ
ในอีกแง่หนึ่ง คือ ผู้ฟังและผู้อ่านตานานพื ้นเมืองนันต่
้ างมีความมุ่งหวัง
ที่จะได้ รับประโยชน์หรื อสาระความคิดจากเรื่ องเล่าเหล่านี ้ บ้ างก็เป็ นคติเตือนใจ
บ้ างก็เป็ นเรื่ องราวเพื่อสร้ างความเพลิดเพลิน บ้ างก็ใช้ อธิบายเหตุที่มาที่ ไปของ
บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ต่าง ๆ อันมีนยั ยะที่ต้องอาศัยการศึกษาตีความ
เรื่ องเล่าที่บรรพชนได้ ถ่ายทอดความคิดความเชื่อเอาไว้ กล่าวคือ แม้ เรื่ องเล่า
ต านานที่ ดูเ หมื อ นจะเป็ นเพี ยงเรื่ องเหนื อ จริ ง มี แต่จิ นตนาการและความ
มหัศจรรย์ มากมาย แต่ทว่ากลับเป็ นสิ่ งที่ ยังคงบอกเล่าถ่ายทอดกันเรื่ อยมา
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เหตุนีต้ านานพื น้ บ้ านจึงมี ฐานะเป็ นปฏิ บัติการทางสังคมในอี กรู ปแบบหนึ่ง
ความหมายนี ้บ่งชี ้ให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างตานานกับสังคมวัฒนธรรมใน 2
มิ ติ คื อ มิ ติ แ รก เรื่ องเล่ าต านานพื น้ เมื องในฐานะภาพสะท้ อนทางสัง คม
วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงเรื่ องราวที่ เป็ นสื่ อสามารถสะท้ อนให้ เห็นความเป็ นมา
เป็ นไปทางความคิดความเชื่ อของผู้คนในสังคม เสมื อนเป็ นกระจกที่ สะท้ อน
สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน มิ ติที่สอง เรื่ องเล่าตานานพืน้ เมื อง คือ การ
ประกอบสร้ างความจริงทางสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็ นการมองว่า แม้ จะ
ไม่มีความจริ งในสังคมวัฒนธรรมนัน้ ๆ แต่เรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองนี ้ก็สามารถที่
จะรังสรรค์ให้ กลายเป็ นเรื่ องราวเกิดขึน้ มาได้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ข้ อมูล
คติชนเหล่านี ้มีส่วนในการประกอบสร้ างความจริ งให้ เกิดขึ ้นภายในความคิดนึก
ของผู้คนในสังคม โดยแนวคิดการประกอบสร้ างความจริ งทางสังคมมีพื น้ ฐาน
ความคิดว่า ความจริ ง (reality) ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้ ว แต่เป็ นสิ่งที่ถกู ประกอบสร้ าง
ขึ ้นมานัน่ เอง
จากทัศนะที่กล่าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ในสังคมเวียดนามนันเรื
้ ่ อง
เล่าตานานพืน้ เมืองเป็ นวัฒนธรรมที่มีบทบาทสาคัญและมีความผูกพันกับวิถี
ชี วิตวัฒนธรรมของชาวเวี ยดนามมาแต่อดี ตจนถึงปั จจุบัน เรื่ องเล่าต านาน
พื ้นเมืองจึงเป็ นบทสะท้ อนให้ เห็นระบบคิด โลกทัศน์ ค่านิยม และอุดมการณ์ทาง
สังคมบางประการที่แฝงมาพร้ อมกับเนื ้อหาของเรื่ องเล่าเหล่านี ้ ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ น
เรื่ องราวที่น่าสนใจศึกษาว่าเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองได้ สื่อให้ เห็นระบบความคิด
ความเชื่อทางสังคม หรื อสื่ออุดมการณ์ใดบ้ าง
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้ าที่ของเรื่ องเล่าตานานพบว่า เป็ นส่วนที่ขาด
ไม่ได้ ในแทบทุกสังคมเพราะตานานเป็ นตัวกาหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ให้ แก่สมาชิกในสังคม เป็ นเรื่ องเล่าที่มีพลังและเป็ นภูมิปัญญาให้ แก่สมาชิกใน
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สังคมด้ วย (B. Malinowski, 1954: 100) ในกรณีสงั คมเวียดนาม ผู้เขียนก็พบว่า
มีการใช้ เรื่ องเล่าประเภทดังกล่าวเพื่อสื่ อสารถึงอุดมการณ์ ทางสังคมของชาว
เวียดนามเรื่ อยมา นับแต่อดีตซึ่งถือเป็ นสิ่งที่น่าสนใจ กล่าวคือ ชาวเวียดนามได้
นาเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองของตนมาเป็ นข้ อคิดและคติเตือนใจให้ แก่ประชาชน
ในฐานะที่ข้อมูลเหล่านี ้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ผ้ ฟู ั งไม่ว่าจะเป็ นเด็ก
เยาวชนหรื อผู้ใหญ่ทงชายและหญิ
ั้
งต่างจะได้ รับรู้ ความคิดทางสังคมวัฒนธรรม
หลายอย่างร่ วมกัน ทัง้ ความเชื่ อเกี่ ยวกับเทพเจ้ าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตานานการ
สร้ างโลก การผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของเหล่าวีรบุรุษผู้กล้ าในตานาน ไปจนถึงเรื่ อง
เล่าเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งเกี่ยวพันกับรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีและแนวคิดของ
ชาวเวียดนาม
ผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพืน้ เมืองเวียดนามกับการประกอบสร้ าง
สังคมมาตาธิปไตย
ในหัวข้ อนี ้ ผู้เขียนได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ภาพแทนผู้หญิงในตานาน
พื ้นเมืองเวียดนามที่เป็ นเครื่ องมือทางวัฒนธรรมซึ่งมีส่วนในการประกอบสร้ าง
ความจริ งทางสังคมอีกอย่างหนึ่ง ทังในแง่
้
ความสาคัญและบทบาทของภาพแทน
ผู้หญิงที่พบ อันมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับประเด็นการประกอบสร้ างสังคมโดย
เน้ นการสร้ างสังคมมาตาธิปไตยเป็ นหลัก ทังนี
้ ้เมื่อศึกษาประเด็นดังกล่าวแล้ วจะ
ทาให้ เข้ าใจและมองเห็นวิธีคิด ความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ และอุดมการณ์ ทาง
สังคมของชาวเวียดนามผ่านข้ อมูลเรื่ องเล่าตานานพืน้ เมือง ดังมีรายละเอี ยด
ตามลาดับต่อไปนี ้
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ความหมายและนิยามของคาว่ า “มาตาธิปไตย”
คาว่า “มาตาธิปไตย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า matriarchy ใน พจนานุกรม
ศัพท์ สงั คมวิ ทยา ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557: 132) ให้
นิยามไว้ ว่า การจัดระเบียบทางสังคมที่มีผ้ หู ญิงเป็ นใหญ่ คือ มารดาเป็ นหัวหน้ า
ครอบครัว นักมานุษยวิทยาบางคนเชื่อว่า เดิมในสังคมเร่ร่อนที่คนยังเก็บของป่ า
และล่าสัตว์ ยังไม่มีครอบครั วทรั พย์ สิ น สังคมจะมีลักษณะเป็ นมาตาธิ ปไตย
เนื่องจากมารดาเป็ นผู้ให้ กาเนิดบุตรจึงเป็ นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ของสังคม ต่อมา
เมื่อสังคมได้ พฒ
ั นาเป็ นสังคมเกษตรกรรมและเลี ้ยงสัตว์ ผู้ชายเป็ นผู้มีบทบาทใน
การปกป้องดูแลที่ดินและทรัพย์สิน สังคมจึงกลายเป็ นปิ ตาธิปไตย ส่วน เจษฎา
ทองรุ่ งโรจน์ (2560: 450) อธิบายว่า มาตาธิปไตย คือระบบสังคมที่จัดระเบียบ
รอบหลักการปกครองของมารดา ซึ่งมารดาหรื อผู้หญิงเป็ นหัวหน้ าครอบครัวหรื อ
อยู่ตาแหน่งสูงสุดของโครงสร้ างอานาจ และการสืบเชือ้ สายหรื อการรั บมรดก
ดาเนินผ่านทางสายมารดาหรื อสายฝ่ ายหญิง เด็กเป็ นของครอบครัวฝ่ ายหญิง ซึง่
หากพิจารณาตามแนวคิดข้ างต้ นเพื่อให้ เข้ าใจได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น คาว่า “มาตาธิ ป
ไตย” ก็คือ แนวคิดว่าด้ วยระบบอานาจแม่เป็ นใหญ่ ผู้หญิงเป็ นศูนย์กลางของ
สังคมตลอดจนมีอิทธิพลมากกว่าหรื อทัดเทียมกับผู้ชาย (Cynthia Eller, 1999:
634) รวมทังอ
้ านาจในโครงสร้ างทางสังคมในมิติตา่ ง ๆ ด้ วย
อนึ่ง มีหลักฐานจากพิธีกรรมดัง้ เดิมของผู้คนในภูมิภาคอาเซี ยนที่ ยัง
หลงเหลือให้ เห็นในปัจจุบนั ก็เป็ นเรื่ องที่สะท้ อนให้ เห็นระบบความเชื่อดังเดิ
้ มของ
ชนพื ้นเมืองในภูมิภาคนี ้ที่ให้ ความสาคัญและยกย่องเพศหญิง ก่อนที่สงั คมจะมี
พัฒนาการเป็ นบ้ านเป็ นเมืองภายหลัง ผู้หญิงจึงมีความสาคัญและบทบาททาง
สังคมซึ่งมี ร่ อยรอยปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดี ที่ มี มาตัง้ แต่สมัยก่ อน
ประวัติศาสตร์ มาแล้ ว ดังทัศนะของ สุจิ ตต์ วงษ์ เทศ (2559: 25) ที่ ว่าผู้หญิ ง
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สุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ (เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ -ผู้เขียน) ยุคดึกดาบรรพ์ราว
3,000 ปี มาแล้ ว มีสถานะและบทบาททางสังคมสูงกว่าผู้ชาย ดังจะเห็นได้ จาก
การเป็ นผู้นาบ้ าง เป็ นหมอมดหมอผี หัวหน้ าเผ่าพันธุ์ เท่ากับการเป็ นใหญ่ ใน
พิธีกรรม เป็ นผู้สร้ างสรรค์และสืบทอดวัฒนธรรม ผู้หญิงจึงเป็ นเจ้ าของเครื่ องมือ
งานช่างทุกอย่าง รวมทังเป็
้ นช่างฟ้อน ช่างรา ช่างขับ ช่างปี่ ฯลฯ ซึง่ ในอดีตผู้ชาย
ไม่มีสิทธิ์ทาสิ่งสาคัญเหล่านี ้
สังคมจีนในอดีตซึ่งเป็ นต้ นธารของวิถีชีวิตวัฒนธรรมสาคัญแห่งหนึ่งที่มี
ความใกล้ ชิดกับเวียดนามมาตังแต่
้ ครัน้ โบราณพบว่า “จีนในอดีตเป็ นสังคมที่ถือ
อานาจแม่เป็ นใหญ่เช่นกัน อีกทังยั
้ งเป็ นสังคมเกษตรกรรมที่เน้ นให้ ผ้ หู ญิงเป็ น
ผู้นา การทางานหาเลี ย้ งครอบครั ว และบทบาทหน้ าที่ แม่ก็ยังเป็ นผู้ก าหนด
บทบาทและสถานะของสมาชิกในสังคม หรื ออาจเรี ยกได้ ว่าผู้หญิงคือศูนย์กลาง
ทางสังคม ก่อนที่ภายหลังจะเปลี่ยนไปสู่โครงสร้ างสังคมที่ถืออานาจพ่อเป็ นใหญ่
อ านาจในการก าหนดบทบาทฐานะทางสัง คมจึ งเปลี่ ยนแปลงไปสู่ผ้ ู ชาย”
(ศิริวรรณ วรชัยยุทธ, 2559: 250) ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมเวียดนามที่ เชื่อถือกันมา
แต่ อดี ตก็ มี แนวความคิ ดว่ า สัง คมเวี ยดนามแต่ โบราณกาลก็ เคยมี สั ง คม
วัฒนธรรมการปกครองและมีโครงสร้ างสังคมมาตาธิปไตย คือมีผ้ นู าเป็ นผู้หญิง
มาก่อน ก่อนที่จะรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากจีนและลัทธิขงจือ้ ที่เข้ ามาภายหลัง
(Huu Ngoc, 2010: 836) วิถีชีวิตวัฒนธรรมเวียดนามในยุคดังเดิ
้ มนันไม่
้ เพียงแต่
เป็ นสังคมมาตาธิปไตยมาก่อน แต่ยงั เป็ นสังคมที่เน้ นความเสมอภาคเท่าเทียม
ระหว่างหญิงชายด้ วย

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพื้นเมืองเวียดนามกับการประกอบสร้ างสังคมมาตาธิปไตย

ภาพที่ 2 รูปปั น้ เจ้ าแม่หรื อเทพธิดาในประเพณีความเชื่อแต่โบราณของชาวเวียดนาม
ที่มา: http://tamlinhhuyenbi.net/threads

นอกจากนี ้ ยังมีทศั นะของนักวิชาการที่มีความรู้ ความเข้ าใจพัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งค่อนข้ างจะมีความเห็น
สอดคล้ องกันถึงลักษณะดังเดิ
้ มของภูมิภาคนี ้ที่แม้ จะให้ ความสาคัญของญาติ
ทังสองฝ่
้
ายที่เราพบเห็นอยู่ทกุ วันนี ้ แต่ก็นิยมให้ ความสาคัญกับการสืบเชือ้ สาย
ทางฝ่ ายหญิ ง อันเป็ นจารี ตประเพณี ที่ยังคงมี อยู่ในสังคมชนบท จากพื น้ ฐาน
ดังกล่าวจึงส่งผลไปถึงการมองอะไรในลักษณะที่ ให้ ความส าคัญกับฝ่ ายแม่
เนื่องจากความผูกพันในด้ านอารมณ์ ความรู้สึกย่อมหยัง่ รากลึกที่มีผลต่อความ
เชื่อโลกทัศน์และการรับรู้ ที่มกั สืบทอดจากแม่และครอบครัวฝ่ ายแม่เป็ นสาคัญ
(ปรานี วงษ์ เทศ, 2558: 54) ซึ่งในมุมมองทางมานุษยวิทยาส่วนใหญ่มกั มองว่า
สังคมของมนุษย์ นับแต่อดี ตกาลนัน้ ผู้หญิ งค่อนข้ างมี สถานภาพที่ สูงและ
ทัดเทียมกับผู้ชายมาก่อน
ศาสนาในสังคมอดีตก็มกั ปรากฏภาพของเทพธิดาหรื อเทพเทวี บ้ างก็มี
บทบาทเป็ นเจ้ าแม่ในคติความเชื่อดังเดิ
้ ม แต่ภายหลังอิทธิพลสังคมปิ ตาธิปไตย
ที่เน้ นศูนย์กลางไว้ กับผู้ชายได้ รับการยอมรับมามากขึ ้นและส่งผลกระทบทาให้
แนวคิ ดมาตาธิ ปไตยได้ เ ลื อนหายไปจากสัง คม (Cynthia Eller, 1999: 634)
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ร่องรอยของแนวคิดการนับถือบูชาเพศหญิงก็ยงั คงปรากฏให้ เห็นได้ จากเรื่ องราว
เกี่ยวกับความเชื่ออานาจเหนือธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ยงั คงมีภาพร่ างเป็ น
ผู้หญิ งปรากฏอยู่บ่อยครั ง้ ในหลายกลุ่มวัฒนธรรมทั่วโลก รวมถึงในภูมิ ภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี ้ด้ วยเช่นกัน
อานาจของผู้ หญิ งในเรื่ องเล่ าต านานพืน้ เมื องกั บการประกอบ
สร้ างสังคมมาตาธิปไตย
ตานานกาเนิดธรรมชาติบางเรื่ องในสังคมเวียดนาม มีการนาเสนอให้
เห็นบทบาทของผู้หญิ งในฐานะที่เป็ นผู้สร้ างสรรค์ทาให้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้ มา
เช่น ตานานกาเนิดภูเขาห้ ายอด เล่าว่านางพญามังกรได้ โผล่ขึ ้นมาจากทะเล แล้ ว
มาวางไข่บนแผ่นดิน เปลือกไข่มีลักษณะพิเศษ ส่องแสงประกายระยิบระยับ
ภายหลังไข่ฟองใหญ่ใบนี ้ก็ได้ ฟักและให้ กาเนิดธิดาพญามังกรซึ่งเป็ นลูกหลาน
ทวยเทพที่มีความงามทังกายและใจ
้
ไข่ที่ฟักแล้ วก็ได้ กลายเป็ นภูเขา นัน่ คือภูห้า
ยอดที่สวยที่สุดอยู่บริ เวณชายฝั่ งทะเลจังหวัดกวางนาม ผู้คนเรี ยกว่าภูหงูฮาน
แปลว่าภูห้ายอดหรื อภูเขาห้ ายอดนั่นเอง (ไล ทิ เลียน, 2543: 57-74) แสดงให้
เห็น ความคิดของชาวเวียดนามว่า ภูเขาเป็ นภูมิทศั น์ทางธรรมชาติของประเทศ
ซึ่งเชื่อว่าเป็ นสิ่งที่เกิ ดจากอานาจศักดิ์สิทธิ์ ของนางพญามังกร ความคิดความ
เชื่อนี ้ถือว่ามีลกั ษณะเฉพาะและโดดเด่นอย่างหนึง่ เพราะมีการชี ้ให้ เห็นว่า มังกร
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็ นสัญลักษณ์ หรื อตัวแทนของผู้ชายเท่านัน้ แต่ใน
เรื่ องเล่าต านานพื น้ เมื องเวี ยดนามส านวนนี ้ มังกรกลับมี ฐานะเป็ นสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติและมีสถานะเป็ นเพศหญิงซึ่งเรี ยกว่า “นางมังกร” มีบทบาทเป็ นผู้สร้ าง
บ้ านแปงเมืองของเวียดนามด้ วยเช่นกัน
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ส่วนในยุคโบราณ ผู้หญิ งเวียดนามก็มีสถานะเท่าเทียมกับผู้ชาย เจ้ า
หญิงบางองค์ถึงกับทรงจับดาบนาทัพ โดยในอดีตเวียดนามมีวีรสตรี สองพี่น้อง
ชื่อ “ตรึ งตรั๊กและตรึ งหญี ่” บ้ างก็เรี ยกว่าสองสาวตระกูลตรึง เป็ นผู้นากองทหาร
เวียดนามสู้รบกับกองทัพจี นจนได้ รับชัยชนะ แล้ วได้ กลายเป็ นผู้นาและได้ รั บ
เลือกให้ เป็ นราชินี แต่ไม่นานนักก็ถกู กองทัพจีนปราบ ประเทศจึงถูกเปลี่ยนฐานะ
เป็ นแคว้ นหนึ่ งของจักรพรรดิ จี นโบราณ (ดี .จี .อี .ฮอลล์ , 2549: 202) ผู้หญิ ง
เวียดนามถูกลดบทบาทลงเมื่อวัฒนธรรมขงจื ้อเข้ ามามีอิทธิพลในสังคม แต่เมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นในแถบภูมิภาคนี ้ก็นบั ได้ ว่าผู้หญิงเวียดนามยังคงได้ รับการ
ยกย่องและมี อิ สระอยู่ไม่น้ อย เนื่ องจากในอดี ตผู้ชายต้ องตัง้ หน้ าตัง้ ตาอ่ าน
หนังสือเพื่อเตรี ยมสอบจอหงวน เรื่ องของปากท้ องจึงตกเป็ นหน้ าที่ของผู้หญิง ผู้
เป็ นแม่ ย่า และยาย จะได้ รับความนับถื อยาเกรงจากลูกหลานมาก (สุกัญญา
มกราวุธ, 2556: 81) นอกจากนี ้ ในกฎหมายสมัยโบราณของเวียดนามยังรับรอง
สิทธิของผู้หญิงหลายอย่าง เช่น สิทธิในการรับมรดกของลูกสาว สิทธิของภรรยา
รอง รวมทังข้้ อห้ ามในการขายภรรยาและลูกสาว เป็ นต้ น
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ภาพที่ 3 ภาพเขียนสีและรู ปปั น้ วีรสตรี สองพี่น้องตระกูลตรึ งในตานานสู้รบขับไล่กองทัพ
ราชวงศ์ฮนั่ ของจีน. ที่มา: https://www.thoughtco.com/trieu-thi-trinh-vietnams-warrior-lady

นอกจากนี ้ยังมี ตานานวัดบ่าเจี ่ยว ซึ่งสร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.248 เป็ นวัดที่
มีความเกี่ยวข้ องกับวีรสตรี ในประวัติศาสตร์ เวียดนาม นัน่ คือ เจี่ยวทีจิง ผู้นาการ
ลุกฮื อต่อต้ านการปกครองของจี นเมื่ อคริ สต์ ศตวรรษที่ 3 เจี่ ยวที จิ งเป็ นผู้น า
กองทัพชาวบ้ านเข้ าต่อสู้กับกองทหารจีนจากราชวงศ์อู๋ ซึ่งเป็ นราชวงศ์ทางใต้ ใน
สมัยสามก๊ ก ภาพลักษณ์ของเจี่ยวทีจิงซึ่งเป็ นที่ร้ ู จกั กันโดยทัว่ ไปคือ การยืนอยู่
บนหลังช้ างนาชาวบ้ านลุกขึน้ สู้กับทหารจีนอย่างกล้ าหาญ จนกระทัง่ สามารถ
ปกครองตนเองเป็ นเอกราชมานานถึง 23 ปี ก่อนที่จะพ่ายแพ้ ให้ แก่กองทัพจีนที่มี
กาลังทหารมากกว่า และท้ ายที่สุดนัน้ เจี่ ยวทีจิ งก็ ตัดสินใจกระโดดนา้ กระท า
อัตวินิบาตกรรมโดยไม่ยอมจานน เหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้สร้ างความประทับใจและ
อยูใ่ นความทรงจาของชาวเวียดนามมาจนถึงทุกวันนี ้ และกล่าวกันว่าวัดบ่าเจี่ยว
สร้ างขึน้ เพื่ ออุทิศให้ แก่ การเสี ยสละชี วิ ตของเจี่ ยวที จิ ง เป็ นการสร้ างขึน้ ในปี
เดียวกับการตายของนาง บริ เวณด้ านหน้ าโบสถ์ ยังมีวิหารสักการะของวี รสตรี
เจี่ยวทีจิงมาจนถึงทุกวันนี ้ (ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2558:22-23) อนึ่ง ภาพ
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วิถีประเพณี และวัฒนธรรมเวียดนามยังสะท้ อนให้ เห็นว่าการนับถื อศรัทธาต่อ
ผู้หญิ ง ซึ่งยังมี ปรากฏให้ เห็ นจากประเพณี การเซ่ นไหว้ บูชาเจ้ าแม่ของชาว
เวียดนาม กล่าวคือ ชาวเวียดนามนัน้ บูชาเทพธิ ดา 3 องค์ คือ องค์ที่หนึ่งดูแล
สวรรค์ (เจ้ าแม่แห่งฟ้า) องค์ที่สองดูแลป่ าไม้ (เจ้ าแม่แห่งดิน) และองค์ที่สามดูแล
แม่น ้าลาธาร (เจ้ าแม่แห่งน ้า) เสมือนเป็ นเทพเทวีผ้ ดู แู ลรักษาธรรมชาติแวดล้ อม
ของประเทศด้ วย

ภาพที่ 4 ลัทธิการนับถือเทพธิดาหรื อเจ้ าแม่ (เถ่อ เมิ ้ว) ทังสามองค์
้
ประกอบด้ วย เทพธิดาแห่ง
ฟ้าเทพธิดาแห่งดิน และเทพธิดาแห่งน ้า ลัทธิความเชื่อนี ้เป็ นศาสนาดังเดิ
้ มของชาวเวียดนาม

ส่วน ตานานแม่ โพสพหรื อเทพี แห่ งข้าวของเวี ยดนาม ก็เป็ นเรื่ องเล่า
ปรัมปราอีกเรื่ องหนึ่งที่มีการนาเสนอภาพผู้หญิงซึ่งแสดงให้ เห็นถึงบทบาทฐานะ
ที่เป็ นศูนย์กลางตามแนวคิดสังคมมาตาธิ ปไตยของชาวเวียดนามที่มีมาตัง้ แต่
อดีตได้ เด่นชัดอีกเรื่ องหนึ่ง ดังมีเรื่ องเล่าว่า
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“มีหญิงสาวกาพร้ าผู้หนึ่งมีฐานะยากจน นางอาศัยอยู่กับแม่ที่
มีอายุมาก มีปีหนึ่งฝนแล้ ง หญิงสาวมีข้าวเก็บไว้ เพียงน้ อยนิด แต่ก็ยงั
แบ่งให้ ชาวบ้ านไปกิน ในชุมชนนี ้มีหญิงเศรษฐี ผ้ หู นึ่ง วันหนึ่งแกออกไป
ทาไร่ ทานา พบแม่เฒ่านอนอยู่ริมทางด้ วยความหิวโหย เศรษฐี จึงแบ่ง
อาหารให้ วันนันเมื
้ ่อเศรษฐี กลับถึงบ้ านก็ร้ ูสึกแปลกใจเมื่อเห็นมีกระบุง
ข้ าวเปลือกตัง้ อยู่ ต่อมาพอถึงหน้ าเก็ บเกี่ ยวปี นัน้ ในยุ้งฉางบ้ านของ
เศรษฐี ก็เต็มไปด้ วยข้ าวเปลือก ปี ตอ่ มานาข้ าวแกต่างก็ให้ ผลผลิตสูง แต่
เมื่อแกร่ ารวยกลับเปลี่ยนนิสยั เป็ นคนโลภและใจร้ าย อยู่มาวันหนึ่ง แก
ได้ พบหญิ งสาวก าพร้ าผู้ขยันจึงชวนไปท างานด้ วย ภายหลังเศรษฐี
บังคับให้ หญิงสาวทางานตังแต่
้ เช้ าจนกระทัง่ ตะวันลับ กลางคืนเธอต้ อง
นอนเฝ้าข้ าวเปลือก ขณะที่เธอเคลิ ้มหลับไป ก็แว่วได้ ยินเสียงหนึง่ พูดว่า
“ข้ าคือแม่โพสพ ข้ าเสี ยใจที่ ไปช่วยเหลื อคนโลภไม่มี นา้ ใจเสี ยนาน”
หลังจากฝนแล้ งมานาน ปี ต่อมาฟ้าฝนเริ่ มอานวย ทว่ากระแสน ้าป่ าได้
ไหลมาพัดพาข้ าวตามไร่ นาของเศรษฐี ขีเ้ หนี ยวไปหมด ส่วนหญิ งสาว
กาพร้ า วันหนึ่งเข้ าป่ ากลับมาก็พบหญิงชราขอทาน ส่งเสียงโอดครวญ
เพราะความหิ ว จึงได้ ปิง้ หน่อไม้ และน าน า้ มาให้ เมื่ อเธอไปตักน า้ ที่
ลาธาร กลับมาก็ไม่พบหญิ งแก่คนนัน้ เห็นแต่กระบุงเปล่า เธอจึงนา
กระบุงกลับบ้ าน หลังจากวันนันก็
้ เกิดอัศจรรย์ขึ ้น คือทุกครัง้ ที่หญิงสาว
เลิกงานกลับถึงบ้ าน จะเห็นข้ าวเปลือกเต็มกระบุง หญิ งสาวจึงได้ นา
ข้ าวเปลื อกไปแจกทุกคนในหมู่บ้ าน ชาวบ้ านไม่อดอยากหิ วโหยอี ก
ต่อไป หญิงสาวก็ร้ ู แน่ว่า เมล็ดข้ าวเปลือกในกระบุงนันเป็
้ นแม่โพสพที่
มอบให้ เธอ”
(ไล ทิ เลียน, 2543: 84-93)
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นอกจากนี ้ ยังพบเรื่ องเล่าตานานพื น้ เมื องอี กส านวนหนึ่งที่ กล่าวถึ ง
ประวัติความเป็ นมาของแม่ข้าวในเวียดนามซึ่งมีเรื่ องเล่าว่า “นานมาแล้ วเมล็ด
ข้ าวมีขนาดใหญ่มาก มนุษย์ไม่จาเป็ นต้ องปลูกข้ าว ในช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว
ผู้คนเพียงแค่จุดธูปเทียนและอธิษฐาน แล้ วเมล็ดข้ าวก็จะบินเข้ ามาในบ้ านของ
พวกเขาเอง อย่างไรก็ตามมีภรรยาขี ้เกียจคนหนึ่ง สามีของเธอสัง่ ให้ กวาดพื ้นให้
สะอาดเพื่อต้ อนรับแม่ข้าว แต่เธอยังทาไม่เสร็ จ สามีอธิษฐานเรี ยกแม่ข้าวแล้ ว
ข้ าวก็มาถึงเร็ วกว่าที่คิดไว้ ผู้เป็ นภรรยาตื่นตกใจและโกรธแม่ข้าวที่มาเร็ ว เธอจึง
จับไม้ กวาดไล่ตีเมล็ดข้ าวจนแตกออกเป็ นชิ ้น เนื่องจากความผิดของภรรยาที่ ตี
แม่ข้าว จึงเป็ นเหตุทาให้ ผ้ คู นนันจะต้
้ องปลูกข้ าวและเก็บเกี่ยวเอง รวมทังจะต้
้ อง
ตีข้าวเพื่ อให้ เมล็ ดข้ าวรวงออกจากล าต้ นตัง้ แต่นัน้ เรื่ อยมา” (Jacqueline M.
Piper, 1993: 75) แสดงให้ เห็ นว่ า ชาวเวี ยดนามเชื่ อว่ าข้ าวเป็ นสัญลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผ้ ูคนจะต้ องให้ ความเคารพบูชา ข้ าวมิได้ เป็ นเพียงธรรมชาติ แต่ยัง
เสมือนเป็ นเทพธิดาหรื อเทพเทวีผ้ ปู ระทานธัญญาหารให้ แก่มวลมนุษย์ซงึ่ จะต้ อง
มีพิธีเซ่นสรวงบูชาผู้มีพระคุณนี ้ด้ วย
หากพิจารณาเนื ้อหาตานานแม่โพสพข้ างต้ น พบว่าเวียดนามเป็ นชุมชน
แบบกสิกรรมคือทานาเป็ นหลัก อีกทังข้
้ าวหรื อในภาษาเวียดนามเรี ยกว่า “เกิม”
(Cóm) เป็ นอาหารหลักและการปลูกข้ าวเป็ นอาชีพพืน้ ฐานของคนในประเทศ
การมีผลผลิตข้ าวมากหรื อน้ อยนันเป็
้ นเครื่ องสะท้ อนภาพทางเศรษฐกิจและวิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเวียดนามได้ เป็ นอย่างดี ความคิดความเชื่อของชาว
เวี ยดนามที่ มี ต่อต้ นข้ าวจึงมี ลักษณะคล้ ายคลึงกับวิถี ความเชื่ อของผู้คนใน
ภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในแถบลุ่มน ้าโขง นัน่ ก็คือ ข้ าวเป็ นเทพสตรี หรื อเทวีที่
เรี ยกกันว่า “แม่โพสพ” หรื อแม่ข้ าว ซึ่งนับเป็ นคติความเชื่ อดัง้ เดิมของชาว
เวียดนามที่ผ้ ูคนในชนบทยังคงนับถื อศรั ทธา ภาพเสนอเหตุการณ์ ในเรื่ องเล่า
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ตานานพืน้ เมืองข้ างต้ นที่หญิ งสาวผู้ขยันและใจดี ได้ ช่วยเหลือแบ่งปั นอาหาร
ให้ แก่แม่ข้าวที่ได้ แปลงกายมาเป็ นหญิงชรา นับว่าเป็ นวัฒนธรรมแบบผู้หญิ งที่
สร้ างขึ ้นจากส่วนที่ดีที่สุด นัน่ คือการเน้ นความงดงามด้ านจิตใจอันบริ สุทธิ์ ดัง
กรณีเหตุการณ์หญิงสาวผู้ขยันกับแม่ผ้ ใู จดีที่ได้ แบ่งปั นข้ าวให้ แก่ชาวบ้ านที่หิว
โหยอดอยาก ความสัมพันธ์ เช่นนี ้เป็ นการนาเสนอให้ เห็นภาพความสัมพันธ์ อัน
อบอุ่น เสมือนเป็ นแม่ที่คอยเลี ้ยงดูลกู ด้ วยความอ่อนโยน ดังกรณีแม่ข้าวได้ มอบ
กระบุงวิเศษให้ แก่หญิงสาวซึ่งเป็ นที่มาของพันธุ์ข้าวที่ใช้ เพาะปลูกทาไร่ทานาให้
ข้ าวกล้ าเจริญงอกงาม และเป็ นแหล่งธัญญาหารสาคัญที่ทาให้ ผ้ คู นไม่อดอยาก
มีข้อสังเกตว่า ข้ าวนับเป็ นสัญลักษณ์สาคัญที่อยู่ในความคิดความเชื่อ
ของชาวเวียดนาม ดังจะเห็นได้ จากชาวเวียดนามมักจะเปรี ยบรูปร่างของประเทศ
ของตนว่าเหมือนกับตะกร้ าใส่ข้าวสองใบแขวนอยู่ปลายสุดของไม้ คาน คือรูปตัว
S ทังนี
้ ้ตะกร้ าใส่ข้าวทังสอง
้ คือบริเวณแม่น ้าแดงทางภาคเหนือและบริ เวณแม่น ้า
โขงทางภาคใต้ ไม้ คานที่ ใช้ หาบตะกร้ าข้ าวก็ คื อแนวเทื อกเขาที่ กัน้ พรมแดน
เวี ยดนามกับลาว และเวี ยดนามกับกัมพูชา อี ก ทัง้ ข้ าวยังถื อเป็ นสัญลักษณ์
ศักดิ์สิ ทธิ์ ที่ มี ความเชื่ อมโยงกั บวิ ถี ชี วิ ตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ความเป็ น
เวียดนามมาเป็ นเวลาช้ านาน เพราะเป็ นสังคมเกษตรกรรม มีภูมิประเทศพืน้ ที่
อุดมสมบูรณ์ ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงทาให้ เวี ยดนามเป็ นสังคมที่ มี ฐาน
วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรมมาตังแต่
้ สมัยก่อนเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั
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ภาพที่ 5 (ซ้ าย) แผนที่ประเทศเวียดนามที่ถกู มองว่าเหมือนกับไม้ คานที่หามตะกร้ าใส่ข้าวสอง
ใบ (ขวา) ภาพสลักนูนต่ารู ปรวงข้ าวบนพระโกศของพระจักรพรรดิซาล็อง (Gia-Long) ปฐม
กษัตริ ย์แห่งราชวงศ์เหงียน ราชวงศ์สดุ ท้ ายของเวียดนาม. ที่มา: Vu Hong Lien. (2016: 168)

นอกจากนี ้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ในเวียดนามหลายกลุ่มที่
เป็ นชุมชนวัฒนธรรมข้ าวก็มีตานานและความเชื่อว่า ข้ าวเป็ นเพศหญิ ง บ้ างก็
เรี ยกแม่ข้าว บางกลุ่มก็เรี ยกขวัญข้ าว บ้ างก็เรี ยกเทพีหรื อเทพธิดาแห่งข้ าว เช่น
ชาวไทดา เมืองลา ชาวไทขาว เมืองเติ๊ก ชาวเวียด เมืองฮอยอัน เป็ นต้ น ความคิด
ความเชื่อที่มองว่า ข้ าวเป็ นแม่โพสพในระบบความคิดของชาวเวียดนามแต่เดิม
มา แสดงให้ เห็นภาพของผู้หญิงที่มีสถานะสูงยิ่ง ด้ วยเหตุที่ข้าวเป็ นสัญลักษณ์
ของชีวิตและจิตวิญญาณของชาวเวี ยดนามมาตังแต่
้ อดีต ความหมายของเทพ
สตรี ที่มีฐานะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และความเจริ ญรุ่งเรื องนัน้ ยังมี
ปรากฏให้ เห็นอยู่ใน ตานานนางเทพธิ ดาองค์ที่เก้ า เล่าว่า หลังจากที่เทพธิ ดา
นางฟ้าองค์ที่เก้ าได้ อยู่กินฉันสามีภรรยากับมนุษย์ ภายหลังได้ เสด็จกลับสู่เมือง
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สวรรค์พร้ อมกับสามีของนาง แล้ วครอบครองสวรรค์ หน้ าฝนเทพธิดาก็โปรยฝน
ลงสู่พื ้นโลกทาให้ ผ้ คู นอยู่เย็นเป็ นสุข บางวันก็ได้ ทอแสงตะวันลงให้ ต้นไม้ เขียว
ขจีสดใสงดงาม ผลิดอกสีสดใส นานทีก็เหาะลงบ่อนา้ ทิพย์ยังพืน้ โลกและแวะ
เวียนเดินทางมาเยี่ ยมเยื อนมนุษย์ให้ การช่วยเหลื อเมื่ อตกทุ กข์ได้ ยาก (สุวิไล
เปรมศรี รัตน์ และมยุรี ถาวรพัฒน์, 2541: 107-113)
พฤติกรรมของผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพืน้ เมืองกับการประกอบ
สร้ างสังคมมาตาธิปไตย
จากการศึกษาตานานพืน้ เมืองเวียดนาม ผู้เขียนพบว่าเนือ้ หาตานาน
หลายเรื่ องได้ นาเสนอให้ เห็นภาพตัวละครหญิ งที่มีบทบาทหน้ าที่ทางสังคมซึ่ง
เชื่อมโยงกับประเด็นแนวคิดมาตาธิปไตยปรากฏอยู่ด้วย นัน่ ก็คือ การให้ บทบาท
และอานาจแก่ฝ่ายหญิง ซึ่งสะท้ อนผ่านการกระทาหรื อพฤติกรรมของตัวละคร
ฝ่ ายหญิ งที่มีความหมายเชิ งสัญลักษณ์ ดังกรณี ตานานเซิงจินโอรสนางรุ กข
เทวดา มีเรื่ องเล่าว่า
“เซิงจินเป็ นบุตรของนางรุ กขเทวดา นางได้ มาสมัครสังวาสกับ
มนุษย์ จนเกิดบุตรคือเซิงจิน เมื่ออายุได้ 3 ขวบแล้ ว จึงมอบเซิงจินไว้ กับ
ชาวป่ าตัดฟื นขายเลี ย้ งชีวิต เมื่อเซิงจินเจริ ญวัยขึน้ แล้ ว มีกาลังพลัง
มากไปเที่ยวตัดฟื นในป่ า พบต้ นชิงชังใหญ่ต้นหนึ่ง เซิงจินเข้ าตัดฟั น
ต้ นไม้ นนแต่
ั ้ วนั จนค่าก็ยงั หาขาดไม่ ครัน้ รุ่งขึ ้นวันที่สอง เซิงจินจึงขึ ้นไป
จะตัดฟั นต้ นไม้ นนอี
ั ้ ก เห็นต้ นไม้ ดีเป็ นปกติไม่มีรอยขวานแต่อย่างใด จึง
มีความสงสัยอยู่ในใจแล้ วก็ลงมือฟั นไม้ ต้นนัน้ ต่อไป ครัง้ เวลาจวนค่า
เซิงจินก็แอบคอยดูอยู่ จึงเห็นหญิงแก่ผ้ หู นึ่ง มือถือไม้ เท้ าชี ้ต้ นไม้ ตาม
รอยที่ขวานฟั น เนื ้อไม้ ที่มีรอยฟั นก็ติดกันสนิทดีดงั เดิม เห็นดังนัน้ จึงวิ่ง
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เข้ าไปชิงเอาไม้ เท้ า หญิงแก่จึงพูดว่า เราคือรุกขเทวดาผู้เป็ นมารดาของ
เจ้ า จงอย่าตัดไม้ ต้นนี ้เลย ด้ วยเหตุว่ารุกขเทวดาญาติของเราสิงสถิตอยู่
ในนี ้ เมื่อเซิงจินได้ ฟังความดังนัน้ ก็อภิวาทกราบไหว้ ขอขมาลาโทษ และ
ขอไม้ เท้ าทิพย์ อันนัน้ แก่นางรุ กขเทวดาผู้เป็ นมารดา นางจึงอนุญาต
ประทานให้ แก่เซิงจิน แล้ วนางรุกขเทวดาก็อนั ตรธานหายไป ฝ่ ายเซิงจิน
ตังแต่
้ ได้ ไม้ ทิพย์ ก็ละการตัดฟื นขาย ถือไม้ เท้ าเที่ยวตามชายฝั่ งทะเล
เห็นเด็กคนหนึ่งตีงูตาย พวกเด็กทังหลายก
้
าลังรุ มกันดู เซิงจินจึงเข้ าไป
ดูงู จึงขอซากงูที่ตายจากเด็กแล้ วถืองูนนไปที
ั ้ ่หาดทรายริ มฝั่ งทะเล เอา
ไม้ เท้ าทิพย์ชี ้ที่ตวั งู งูนนก็
ั ้ กระดิกไหวตัวเป็ นขึ ้นมาได้ แล้ วก็เลื ้อยลงไป
ในทะเล ครัน้ รุ่งขึ ้นเซิงจินจึงเดินไปเที่ยวเล่นที่ตรงนันอี
้ ก ได้ เห็นผู้คนยืน
อยูท่ ี่นนั่ มือถือสิ่งของต่าง ๆ เห็นชายคนหนึ่งรูปร่างลักษณะงาม มีกิริยา
เรี ยบร้ อย ชายผู้นนั ้ จึงพูดแก่เซิงจินว่า เราคือไทจื๊อราชบุตรแห่งมังกร
วานนี ท้ ่านได้ ช่วยชี วิตไว้ บัดนี พ้ ระราชบิดาของเราพระราชทานแก้ ว
แหวนเงินทองสิ่งของทังหลายเหล่
้
านี ้ มาตอบแทนพระคุณของท่านที่ได้
ช่วยชีวิตไว้ เซิงจินตอบพระราชบุตรมังกรว่า ตัวเราเป็ นมนุษย์ซึ่งได้ ทา
คุณไว้ แก่ท่านนัน้ ใช่ว่าจะให้ ท่านตอบแทนคุณนัน้ ก็ หาไม่ ถ้ าท่านมี
ความนับถือข้ าพเจ้ าจริงแล้ ว ขอท่านได้ พาเราไปเที่ยวชมพิภพบาดาลซึ่ง
เป็ นบ้ านเมืองอันไม่เคยเห็น จะมีความชอบใจยิ่งนัก ท่านจะเป็ นธุระพา
ไปได้ หรื อไม่ เมื่อพระราชบุตรมังกรได้ ฟังดังนัน้ จึงพาเซิงจินไปยังพิภพ
บาดาลตามความปรารถนา”
(เทียนวรรณ, 2560: 26-29)
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ตานานพืน้ เมืองเรื่ องนีพ้ ยายามนาเสนอให้ เห็นถึงสถานภาพที่สูงและ
บทบาทฐานะตามประเพณีของผู้หญิงที่มีพลังอานาจ นัน่ ก็คือ นางรุกขเทวดา ซึง่
เป็ นการวางบทบาทให้ ผ้ หู ญิงเป็ นเทพเทวี มีฤทธานุภาพและอานาจหรื อเป็ นสิ่ง
เหนือธรรมชาติศกั ดิ์สิทธิ์ที่สถิ ตอยู่ตามธรรมชาติ อันเป็ นอยู่ในความเชื่อที่ชาว
เวียดนามให้ ความเคารพศรัทธา ภาพของการเป็ นเทพแห่งต้ นไม้ ในความคิดของ
ชาวเวียดนามเช่นนี ้ สามารถชีใ้ ห้ เห็นการยกย่องผู้หญิ งขึน้ เป็ นใหญ่ได้ อีกทาง
หนึ่ง เพราะภาพของผู้หญิ ง ต้ นไม้ พืน้ ดิน และชีวิต ล้ วนเป็ นสิ่งที่เกี่ ยวโยงกัน
ทัง้ นี น้ างรุ กขเทวดามี บทบาทเป็ นแม่ผ้ ูยิ่งใหญ่ ของเซิ งจิ นซึ่งเป็ นตัวละครเอก
สาคัญ ในตัวบทเนื ้อหาตานานเรื่ องนี ้ แม้ เธอจะไม่ได้ เลี ้ยงดูเซิงจิน ด้ วยเหตุที่ต้อง
หนี กลับไปอยู่ยังผื นป่ าบนภูเขาตามวิถีของตน แต่ภายหลังเซิ งจิ นได้ ร้ ู จักกับ
มารดาแต่ไม่ร้ ูจกั บิดาของตน เพราะนางรุกขเทวดาได้ ฝากเซิงจินให้ ชาวป่ าเลี ้ยงดู
แสดงให้ เห็นว่าลูกที่เกิดมาความใกล้ ชิดกับแม่และญาติฝ่ายแม่เท่านัน้ แต่ไม่
รู้จกั คุ้นเคยกับพ่อและญาติฝ่ายพ่อ เรื่ องเล่าที่ละเลยหรื อปฏิเสธการเลี ้ยงดูบุตร
จากฝ่ ายชาย แสดงให้ เห็นกลวิธี การบอกเล่าเพื่ อต้ องการสื่ อความหมายตาม
แนวคิดสังคมมาตาธิปไตย ภาพลักษณ์บิดาของเซิงจินที่สูญหายไปและไม่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในเนือ้ เรื่ องเลย แม้ จะมีเหตุการณ์ที่เล่าว่านางรุ กขเทวดามาสมสู่กับ
มนุษย์ก็ตาม ลักษณะเช่นนี ้ แสดงให้ เห็นการยอมรับการมีตวั ตนของพ่อ แต่มิได้
ให้ ความสาคัญกับพ่อ เหตุการณ์ ในตานานช่วงนี ้จึงถื อเป็ นกลวิธีอย่างหนึ่งใน
การปฏิเสธการสืบวงศ์ตระกูลทางฝ่ ายพ่อ รวมทังปฏิ
้ เสธอานาจปิ ตาธิปไตยที่แฝง
มากับการนาเสนอภาพของฝ่ ายพ่อที่ปรากฏเลือนราง ไม่ชดั เจนในเนื ้อหาของการ
เล่าเรื่ องตานานนี ้
ในทางตรงกันข้ าม นางรุ กขเทวดาผู้เป็ นมารดากลับเป็ นผู้ให้ อ านาจ
วิเศษแก่เซิงจิน เสมือนเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อใช้ ในการดาเนินชีวิตและเป็ น
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพื้นเมืองเวียดนามกับการประกอบสร้ างสังคมมาตาธิปไตย

เหตุผลสาคัญที่นาพาความสาเร็ จมาสู่เซิงจินได้ อีกทังยั
้ งเป็ นเหมือนผู้นาในการ
ประกอบพิธีตามความเชื่อและประเพณี ดังกรณีเหตุการณ์ที่นางรุ กขเทวดาได้
บอกกล่าวแก่เซิงจินว่า ตนเองเป็ นมารดาและขอให้ เซิงจินเลิกตัดไม้ ชิงชังซึ่งเป็ น
เสมือนญาติพี่น้องของตน แล้ วได้ ประทานไม้ ทิพย์กายสิทธิ์ ให้ พร้ อมกับได้ สั่ง
สอนแนะนาให้ ความรู้ เรื่ องต่าง ๆ สิ่งที่เด่นชัดในเรื่ องนีก้ ็ คือ ภาพของนางรุ กข
เทวดาที่ มี ฐ านะเป็ นแม่ ที่ ค อยควบคุ ม และสั่ ง สอนให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของฝ่ ายแม่ ตลอดจนเป็ นผู้มอบไม้ กายสิทธิ์ ที่เสมื อน
เป็ นทรัพย์สินและอานาจให้ แก่บตุ ร เพื่อจะได้ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิต ภาพที่นาง
รุกขเทวดาได้ มอบไม้ กายสิทธิ์ให้ เมื่อครัง้ ที่ยงั เยาว์วยั สื่อให้ เห็นภาพของผู้หญิงที่
มี บทบาทส าคัญในการปลูกฝั งอบรมสั่งสอนผ่ านภาษาของแม่ อนึ่งการใช้
สัญลักษณ์ของนางรุ กขเทวดา ซึ่งเป็ นธรรมชาติ นัน่ คือ ต้ นไม้ อันสอดคล้ องกับ
ความคิดความเชื่อของชาวเวียดนามที่มองว่า นางรุกขเทวดาก็คือเทพธิดาที่ทา
หน้ าที่ดแู ลป่ าไม้ เป็ นเทพธิ ดาที่ชาวเวียดนามเลื่อมใสบูชาในฐานะเจ้ าแม่องค์
หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ต่ อ ชี วิ ต ของชาวเวี ย ดนาม ภาพที่ เ สนอให้ เห็ น เช่ น นี ก้ ็ เ พื่ อ
เปรี ยบเทียบให้ เห็นว่าสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลกู ซึ่งเป็ นความผูกพันที่มาจากการ
กาเนิดและเป็ นสายสัมพันธ์ที่เป็ นไปตามระบบธรรมชาตินนั่ เอง
การนาเสนอภาพผู้หญิงเป็ นใหญ่ผ่านเรื่ องเล่าตานานนีย้ งั มองเห็นได้
จากความหมายของอนุภาคของวิเศษสาคัญในเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ น นัน่ คือ ไม้
กายสิทธิ์ ที่ตวั ละครเอกคื อ เซิงจินได้ รับมาจากแม่นางรุ กขเทวดา ซึ่งมีอานาจ
วิ เศษสามารถชี ใ้ ห้ สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ชี วิ ตแล้ วกลับฟื ้นคื น มามี ชี วิ ตได้ อี ก ครั ง้ ซึ่ ง มี
ความหมายเหมือนกับการเป็ นผู้ให้ กาเนิด นัน่ ก็คือ ความเป็ นแม่ แต่ทว่าอนุภาค
วิเศษที่เซิงจินได้ รับภายหลังจากพญามังกรกลับเป็ นความรู้ ที่อยู่ในตารับตารา
พิชยั สงคราม ซึ่งตารานี ้เป็ นองค์ความรู้ ในด้ านการต่อสู้เชิงศึกสงคราม โดยเน้ น
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ยุทธวิธีเชิงรบเป็ นสาคัญ อันเป็ นแนวคิดแบบวัฒนธรรมและมักถูกเชื่อมโยงกับ
สังคมปิ ตาธิปไตย ด้ วยเหตุนี ้การนาเสนอลาดับเหตุการณ์ให้ เห็นภาพของเซิงจิน
ผู้ที่ได้ รับอานาจวิเศษจากแม่มาก่อนเป็ นลาดับต้ น จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงสัง คม
วัฒนธรรมแบบผู้หญิงเป็ นใหญ่ของชาวเวียดนามที่มีมาตังแต่
้ ในอดีตกาล ก่อนที่
อิทธิพลความคิดแบบชายเป็ นใหญ่จะเกิดขึ ้น
ในเนื ้อหา ตานานเซิ งจิ นโอรสนางรุ กขเทวดา ยังมีภาพเหตุการณ์ที่สื่อ
ความหมายให้ เห็นถึงความเป็ นสังคมวัฒนธรรมมาตาธิปไตยที่มีมาแต่เดิมของ
ชาวเวียดนามอีกเหตุการณ์หนึ่ง นัน่ คือ ในเรื่ องได้ อธิบายให้ เห็นว่า เซิงจินเมื่อรู้
ว่าตนเองเป็ นลูกของนางรุ กขเทวดาแล้ ว ก็ร้ ูสึกสานึกผิดที่ได้ ไปตัดต้ นไม้ ใหญ่ซึ่ง
เป็ นญาติพี่น้องฝ่ ายแม่ ภายหลังเซิงจิน จึงได้ แสดงการขอโทษ ดังเนื ้อความว่า
“หญิ งแก่ จึงพูดว่า เราคื อรุ กขเทวดาผู้เป็ นมารดาของเจ้า เจ้าจงอย่าตัดไม้ต้นนี ้
ต่อไปเลย ด้วยเหตุว่ารุกขเทวดาญาติ ของเราสิ งสถิ ตอยู่ในต้นไม้นี้ เมื ่อเซิ งจิ นได้
ฟังความดังนัน้ ก็ อภิ วาทกราบไหว้วิงวอนขอขมาลาโทษ” ภาพพฤติกรรมการ
แสดงออกของตัวละครเอก ที่ได้ กราบขอขมาต่อต้ นไม้ และผู้เป็ นแม่ สะท้ อนให้
เห็นวัฒนธรรมที่ การให้ ความส าคัญกับอ านาจฝ่ ายแม่และญาติฝ่ ายแม่ด้ วย
กล่าวคือ การอภิวาทกราบไหว้ ของเซิงจินสะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับ
การให้ กาเนิด การเลี ้ยงดู และความอ่อนหวานอ่อนโยน ตลอดจนทาให้ เห็นความ
รักความผูกพันระหว่างลูกกับแม่ได้ อย่างน่าประทับใจ ลักษณะเช่นนี ้สอดคล้ อง
กับแนวความคิดของส านักสตรี นิยมสายวัฒนธรรม คือยอมรั บว่าผู้หญิ งและ
ผู้ชายมีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างกัน เหมือนที่เคยเชื่อกันในอดีต แต่นกั สตรี นิยม
สายนี ้เสนอว่า คุณลักษณะที่เป็ นหญิ งนัน้ ดีกว่าหรื อเหนือกว่าของผู้ชาย ไม่ใช่
ด้ อยกว่าดังที่เชื่อกันมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็ นความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ผ้ อู ื่น การเอาใจ
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ใส่ดแู ล ความอ่อนโยน ความสันติไม่ก้าวร้ าว ล้ วนเป็ นคุณลักษณะที่ผ้ หู ญิงควร
ชื่นชม และรักษาความเป็ นหญิงเหล่านี ้ไว้ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2553: 240)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น แสดงว่าตัวบทตานานเรื่ องนี ้ต้ องการสื่อให้ เห็นว่า
สังคมเวียดนามแต่เดิมมานัน้ เคยนับถื อหรื อมีโครงสร้ างสังคมมาตาธิ ปไตยมา
ก่ อน นั่นคื อ “การยอมรั บอ านาจของนางรุ กขเทวดา และเซิ งจิ นได้ รั บอาวุธ
กายสิทธิ์จากแม่ นัน่ ก็คือ “ไม้ กายสิทธิ์ชี ้เป็ นชี ้ตาย” ซึง่ ถือเป็ นอานาจเบื ้องต้ นที่ได้
รับมาก่อน แต่ภายหลังอิทธิพลวัฒนธรรมจีนที่เข้ ามาผ่านภาพตัวแทนของ “มังกร”
ที่มิใช่เครื อญาติของตน ซึ่งสื่อความหมายถึงจักรวรรดิจีน ทังนี
้ ้ในเนื ้อหาตานาน
อธิบายว่า เซิงจินได้ รับอานาจวิเศษผ่านตาราพิชยั สงครามหรื อตารากี ้เทอ กลวิธี
การลาดับเหตุการณ์หรื อการนาเสนอเหตุการณ์ในตานานเช่นนี ้ สามารถสื่อให้
เห็นว่าภายหลังเวียดนามผ่านภาพตัวแทนของเซิงจินได้ เกิดการยอมรับแนวคิด
แบบปิ ตาธิ ไตยที่ เน้ นอ านาจฝ่ ายชายซึ่งเกิ ดขึ น้ ในยุคหลัง กลวิ ธี การล าดับ
เหตุการณ์ ในตานานเรื่ องนี จ้ ึงสะท้ อนให้ เห็นการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรม
เวียดนามแต่ดงเดิ
ั ้ ม ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมเน้ นอานาจฝ่ ายแม่กบั วัฒนธรรมจีนซึ่งเป็ น
วัฒนธรรมภายนอกที่เน้ นอานาจของฝ่ ายพ่อ ภาพการได้ มาซึ่งอานาจวิเศษของ
เซิงจินจึงมีความหมายหรื อเป็ นรหัสวัฒนธรรมที่ซ่อนแฝงอยู่ในเรื่ องเล่าตานาน
เกี่ยวกับวิธีคิดด้ านวัฒนธรรมและระบบการปกครองในอดีตที่ให้ ความสาคัญกับ
ผู้หญิงและเพศหญิงที่มีบทบาทสาคัญในฐานะที่เป็ นศูนย์กลางได้ อย่างน่าสนใจ
จากทัศนะข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าในยุคแรกเริ่ มพัฒนาการของสังคม
มนุษย์ ในภูมิ ภาคอุษาคเนย์ สังคมถูกปกครองด้ วยระบบที่ ผ้ ูหญิ งมี อ านาจ
มากกว่าผู้ชาย หรื อเรี ยกว่า “สังคมมาตาธิปไตย” ก็ได้ โดยปรากฏหลักฐานต่าง ๆ
จากเรื่ องเล่าตานานและประวัติศาสตร์ บอกเล่าซึ่งพบว่า ผู้หญิงมีบทบาทสาคัญ
ในการผลิตและหาอาหาร มีบางสังคมที่สืบสายทางฝ่ ายหญิง ดังกรณีตานานเซิง
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จินโอรสของนางรุกขเทวดาหรื อเทพธิดาแห่งป่ าไม้ นอกจากนี ้ตานานบางเรื่ องยัง
ระบุว่า ผู้หญิงเคยเป็ นผู้ปกครองบ้ านเมืองมาก่อน นอกจากนี ้ยังพบร่ องรอยทาง
คติชนวิทยาที่แสดงว่าในความคิดความเชื่อดังเดิ
้ มของชาวเวียดนามในยุคแรก ๆ
เคยมีการบูชาเทพเจ้ าที่เป็ นผู้หญิงจานวนมาก ดังกรณีคติความเชื่อการนับถื อ
บูชาเจ้ าแม่หรื อนางเทพธิดาของชาวเวียดนามที่ยงั คงบทบาทและสืบทอดต่อกัน
มาแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อันแสดงให้ เห็นแนวคิดผู้หญิงเป็ นใหญ่ การปกครอง
โดยมารดาหรื อผู้อาวุโสฝ่ ายหญิง โดยความคิดความเชื่อนี ้เป็ นการอธิบายให้ เห็น
ลักษณะที่ถือเอาฝ่ ายหญิ งเป็ นใหญ่ และเป็ นศูนย์ กลาง รวมทัง้ ยังเป็ นผู้น าใน
ชุมชนแต่ดงเดิ
ั ้ มมาตังแต่
้ โบราณแล้ ว
บทบาทผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพืน้ เมืองกับการประกอบสร้ าง
สังคมมาตาธิปไตย
การสร้ างแนวคิดว่าด้ วยสังคมที่เน้ นหรื อให้ ความสาคัญกับบทบาทของ
ผู้หญิ งของเวียดนามที่สะท้ อนผ่านเรื่ องเล่าตานานพืน้ เมื องยังมี ปรากฏอยู่ใน
ตานานสิบสองเทพธิดาหมอตาแย ดังมีเรื่ องเล่าว่า“พื ้นดินเต็มไปด้ วยกลิ่นเหม็น
ของขี ้วัวขี ้ควายใหม่ ๆ อากาศชื ้นและท้ องฟ้ามืดมิด ในขณะนัน้ เทพธิดาสององค์
คือ เทพธิ ดาดวงอาทิตย์และเทพธิ ดาดวงจันทร์ ได้ รับคาสั่งจากจักรพรรดิแห่ง
สวรรค์ให้ ปรากฏตัว ฉายแสงส่องลงไปทุกแห่งหนเพื่อทาให้ พื ้นผิวของโลกแห้ ง
ลง” (สุนทร โคตรบรรเทา, 2558: 9)
นอกจากต านานข้ างต้ นแล้ วยังมี ต านานเทพธิ ดาพระอาทิ ตย์ และ
พระจันทร์ (Vo Van Thang and Jim Lawson, 2002: 17) ที่ เล่าว่า ตัง้ แต่ในยุค
สร้ างโลก พระอาทิตย์และพระจันทร์ เป็ นธิดาของเทพเจ้ าแห่งสวรรค์ หน้ าที่ของ
พวกเธอทังสองก็
้
คือ การดูแลสิ่งมีชีวิตทังหมดบนโลก
้
พระอาทิตย์เป็ นพี่สาว เธอ
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ถือผ้ าขาวโดยมีคนรับใช้ สองกลุ่มทาหน้ าที่สลับกันไปเพื่อคอยส่งให้ เธอเคลื่อนที่
ไป กลุ่มหนึ่งเป็ นชายหนุ่มและสหายทัง้ หลาย ชายหนุ่มกลุ่มนี ค้ ่อนข้ างนิ สัย
ขี ้เกียจอืดอาดทาให้ เวลาเคลื่อนธิดาพระอาทิตย์ก็เคลื่อนผ่านท้ องฟ้าไปเรื่ อย ๆ
ขณะที่กลุ่มชายชราเป็ นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากในการปฏิบตั ิงานของตน
เมื่อพวกเขาถือผ้ าขาวก็จะพากันเคลื่อนที่เร็ วมาก ดังนันจึ
้ งทาให้ กลางวันสันกว่
้ า
กลางคืน ส่วนดวงจันทร์ ผ้ เู ป็ นน้ องสาว ในช่วงแรกเธอจะเป็ นคนดุโกรธง่าย ทาให้
ผู้คนต่างไม่พอใจในพฤติกรรมของเธอ จึงได้ ไปร้ องเรี ยนต่อเทพเจ้ าแห่งสวรรค์ จึง
บันดาลให้ ขี ้เถ้ าปกคลุมทัว่ ใบหน้ าของเธอ จากนันเรื
้ ่ อยมาธิดาแห่งพระจันทร์ ก็
กลายคนอ่อนโยน นิ่มนวล สุภาพและใจดี ดังนันผู
้ ้ คนจึงหันมารักเธอ และเมื่อเธอ
มองลงมายังพื น้ โลก มันก็ได้ กลายเป็ นคืนพระจันทร์ เต็มดวง แล้ วเมื่อเธอหัน
ศีรษะไปทางขวาบ้ างหรื อซ้ ายบ้ างก็จะเป็ นคืนพระจันทร์ ข้างขึ ้นและข้ างแรม
จากต านานเรื่ องนี ส้ ะท้ อนให้ เห็ นว่ า คนเวี ยดนามโบราณเคารพ
ธรรมชาติมาก ฟ้าเป็ นจักรพรรดิแห่งสรวงสวรรค์ พระอาทิตย์และพระจันทร์ เป็ น
สองสาวพี่น้องมีฐานะเป็ นเทพธิดาแห่งสวรรค์ อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ดแู ลสรรพสิ่งบนโลก
ตานานสานวนนี ้เป็ นการอธิบายกาเนิดโลกกาเนิดมนุษย์และสรรพชีวิต เรื่ องเล่า
ได้ อธิบายให้ เห็นว่าการกาเนิดโลกนันมี
้ พระอาทิตย์และพระจันทร์ ซึ่งมีเทพธิ ดา
เป็ นศูนย์ กลาง อันเป็ นคติความเชื่ อในโลกจิ นตนาการของคนเวี ยดนาม อนึ่ง
ความคิดของชาวเวียดนามนันมิ
้ ได้ มองว่าผู้หญิงมีบทบาทหน้ าที่แค่เป็ นแม่บ้าน
แม่เรื อนหรื อเป็ นภรรยาเท่านัน้ แต่ทว่าผู้หญิงยังมีบทบาทฐานะที่เชื่อมโยงกับ
ความเป็ นบ้ านเป็ นเมื องเป็ นผู้น าด้ วย ดังมี บทเพลงร้ องกล่ อมเด็ กของชาว
เวียดนามความว่า “โอ้ลูกน้อยของแม่ เจ้าต้องมาทุกข์ ระทมลาบาก แต่จากนี ้ไป
พวกเรา มี เมื อง มี ขวัญข้าว มี แม่ พวกเราจะอยู่อย่างมี ความสุขลูกเอย” (ไล ทิ
เลียน, 2543: 112) แสดงให้ เห็นว่า ความหมายของคาว่า “เมือง” “ขวัญข้ าว” และ
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“แม่” นันสามารถที
้
่จะเทียบเคียงกันได้ เพราะมีการจัดวางโครงสร้ างของภาษาที่
อยู่ในระดับเดียวกัน เช่นนี ้ผู้หญิงที่มีบทบาทเป็ นทังแม่
้ ผ้ ใู ห้ ชีวิตและแม่ทางจิต
วิญญาณเฉกเช่นแม่ข้าวหรื อเทพีแห่งข้ าวผู้บนั ดาลธัญญาหารนานาให้ แก่มวล
มนุษย์ รวมถึงแม่เมื องผู้ที่คอยปกปั กรักษาและคุ้มครองให้ ชุมชนบ้ านเมื องมี
ความสุขเจริญรุ่งเรื องด้ วยเช่นกัน
มีข้อสังเกตว่า ในประเพณีการไหว้ พระจันทร์ ซึ่งเป็ นวันสาคัญที่สุดของ
ปี รองจากวันตรุ ษหรื อวันปี ใหม่ของชาวเวียดนาม ขณะที่เทศกาลไหว้ พระจันทร์
ของจีนจะให้ ความสาคัญกับการบูชาพระจันทร์ ชมจันทร์ และการกลับไปเยี่ยม
เยือนญาติพี่น้อง แต่ชาวเวียดนามกลับถือว่าวันไหว้ พระจันทร์ หรื อ “เต็ด ตรุง ตู”
เป็ นเทศกาลที่อทุ ิศให้ แก่เด็ก ๆ อันมาจากแนวความคิดที่ว่าในฤดูกาลเก็บเกี่ ยว
พ่อแม่มกั ทอดทิ ้งให้ ลูกอยู่บ้านตามลาพัง ไม่ได้ เอาใจใส่ เพราะต้ องไปเกี่ยวข้ าว
เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวจึงคิดหาวิธีชดเชยเวลาที่พวกเขาไม่ได้ อยู่กับลูก ด้ วยเหตุนี ้
กิจกรรมแทบทุกอย่างของ เต็ด ตรุง ตู จะมีเด็กเป็ นศูนย์กลาง ไม่วา่ จะเป็ นการให้
เด็กประดิษฐ์ โคมลอย ที่นิยมมากที่สดุ ก็คือโคมรูปดาว 6 แฉก ทังนี
้ ้โคมดวงดาวที่
ลอยขึ ้นสู่ท้องฟ้าเป็ นสัญลักษณ์แทนอนาคตของเด็ก ๆ ชาวเวียดนามเชื่อว่ายิ่ง
โคมลอยสูงเท่าใด พวกเขาก็จะมีความเจริ ญรุ่ งเรื องเติบโตแข็งแรงในภายหน้ า
เท่านัน้ นอกเหนื อจากการยกย่องให้ เทศกาลไหว้ พระจันทร์ เป็ นวันเด็ กของ
เวียดนามไปด้ วยแล้ ว ยังพบว่ากิจกรรมวันไหว้ พระจันทร์ ของชาวเวียดนามแทบ
จะไม่มีอะไรแตกต่างจากจีน ไม่ว่าจะเป็ นการประดับโคมไฟตามบ้ านเรื อน หรื อ
การแจกจ่ายขนมไหว้ พระจันทร์ เพราะถึงแม้ ปมปั ญหาทางประวัติศาสตร์ และ
การเมืองในอดีต จะทาให้ ประเทศคอมมิวนิสต์ทงสองประเทศนี
ั้
้ไม่คอ่ ยลงรอยกัน
นัก แต่ทว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่าเวียดนามเองก็ไม่แตกต่างจากหลายประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่ได้ รับอิทธิพลและซึมซับเอาวัฒนธรรมจีนเข้ ามาไว้ ในสังคม
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วัฒนธรรมของตนไม่น้อย อีกทังในแง่
้
ของประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของความ
เป็ นบ้ านเมื องของเวี ยดนามในอดี ตก็ มี ความเลื่ อมใสศรั ทธาและนิ ยมชมชื่ น
วัฒนธรรมจีนอยู่มากเช่นกัน
จากประเด็นข้ างต้ น พบว่าพระจันทร์ ถูกมองในฐานะที่เป็ นผู้หญิ ง ซึ่ง
ตานานได้ นาเสนอให้ เห็นว่าพระจันทร์ และพระอาทิ ตย์ ซึ่งเป็ นเทพธิ ดาได้ รั บ
บัญชาจากพระจักรพรรดิแห่งสวรรค์ให้ ช่วยบันดาลสร้ างโลกมนุษย์และสรรพ
ชี วิตขึน้ มา ภาพเสนอดังกล่าวนี ส้ อดคล้ องกับแนวคิดของชาวเวี ยดนามที่ ให้
ความสาคัญและมีการประกอบสร้ างขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้ พระจันทร์
ที่ เชื่ อมโยงกั บภาพของเด็ ก ที่ เ ป็ นลู ก หลานของพวกเขา พระจันทร์ จึ ง ถู ก
เปรี ยบเทียบให้ เสมือนเป็ นแม่ผ้ ใู ห้ กาเนิด เป็ นเทศกาลที่ต้องคอยให้ ความอบอุ่น
เลี ้ยงดูและแสดงความรักใคร่ตอ่ เด็ก ๆ ที่มีฐานะเป็ นลูกหลาน การประกอบสร้ าง
เรื่ องเล่าตานานที่สมั พันธ์ เชื่อมร้ อยและมีความโยงใยกับประเพณีพิธีกรรมการ
ไหว้ พระจันทร์ ของชาวเวียดนามจึงสื่อให้ เห็นภาพของสังคมที่เน้ นความเป็ นเพศ
แม่หรื อผู้หญิงที่สอดแทรกเข้ ามาในเทศกาลไหว้ พระจันทร์ ของเวียดนามได้ อย่าง
น่าสนใจ
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บทสรุป
โดยสรุ ปในบทความนี ้ ผู้เขียนพบว่าบทบาทตัวละครหญิ งในเรื่ องเล่า
ตานานพื น้ เมื องเวี ยดนามมี ส่วนในการประกอบสร้ างความเป็ นสังคมมาตาธิปไตยให้ เกิดขึ ้นในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของชาวเวียดนาม ภาพแทน
ของผู้หญิงในเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองจึงนับเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งใน
ฐานะที่เป็ นข้ อมูลทางวัฒนธรรม ผู้หญิงในเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองเวียดนามจึง
มีสถานะหลากหลายลักษณะ เช่น วีรสตรี ผู้นาบ้ านเมือง เทพเทวี แม่ ภรรยา นาง
กษั ตรี รวมทัง้ ผู้ให้ ก าเนิ ดจารี ตประเพณี พิ ธี กรรมในคติ ความเชื่ อของชาว
เวียดนามด้ วย ซึ่งสื่อให้ เห็นบทบาทและความสาคัญของผู้หญิงที่มิได้ เป็ นเพียง
เพศในความคิดกระแสรองเท่านัน้ แต่ผ้ หู ญิงในทัศนะของชาวเวียดนามถื อเป็ น
เพศที่มีศกั ยภาพเท่าเทียมกับผู้ชาย แน่นอนว่าในความคิดของชาวเวียดนามนัน้
ทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชายถือเป็ นเพศที่ก่อให้ เกิดความสมดุล หากขาดเพศใดเพศหนึ่ง
ไปก็ไม่สามารถที่จะดารงและสืบทอดความเป็ นสังคมมนุษย์ได้ ดังที่ ปฐม หงษ์
สุวรรณ (2557: 50-51) ได้ กล่าวว่า “การสร้ างความเสมอภาคเท่าเทียมเพื่อให้ เกิด
ภราดรภาพถือเป็ นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยมของเวียดนามอย่าง
หนึ่ง การนาเสนอภาพผู้หญิงให้ มีบทบาทความสามารถช่วยพลิกผันสร้ างความ
เปลี่ ยนแปลงให้ เกิ ดแก่ บ้านเมื องของตน แน่นอนในสังคมเวี ยดนามปั จจุบัน
พบว่าผู้หญิ งกาลังถูกเปลี่ ยนแปลงในระดับนโยบายรั ฐที่ สนับสนุนความเท่ า
เทียมกันของหญิงชาย และเน้ นให้ มีบทบาททางการเมืองเพิ่มขึ ้น” ผู้หญิงในเรื่ อง
เล่าตานานพื ้นเมืองเวียดนามจึงเป็ นภาพแทนอย่างหนึ่งของความคิดความเชื่อที่
สื่ อความหมายให้ เห็ นมิ ติ ของความสัมพันธ์ เชื่ อมโยงกับวิ ถี ชี วิ ตวัฒนธรรม
ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมืองของเวียดนามด้ วยเช่นกัน
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ผลการศึกษาการนาเสนอภาพแทนผู้หญิงกับการประกอบสร้ างสังคม
มาตาธิปไตยในเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองเวียดนาม ทาให้ พบว่าภาพแทนผู้หญิง
ไม่เพียงแต่มีลกั ษณะและสถานะที่หลากหลายเท่านัน้ แต่ยงั มีความหมายลึกซึ ้ง
มากกว่าการเป็ นเพี ยงความเป็ นเพศหญิ งเท่านัน้ กล่าวคื อ เรื่ องเล่าต านาน
พื ้นเมืองของชาวเวียดนามในกลุ่มนี ้มีการนาเสนอภาพผู้หญิงที่สื่อนัยเชื่อมโยง
กับมิติสังคมการเมืองและวัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย ภาพแทนผู้หญิ งกลายเป็ นสื่อ
อย่างหนึ่งที่ช่วยในการประกอบสร้ างสังคมมาตาธิ ปไตยซึ่งมี 4 ลักษณะ ได้ แก่
ผู้หญิงในฐานะบรรพสตรี ผู้หญิงในฐานะเทพสตรี ผู้หญิงในฐานะกษัตรี ผู้หญิง
ในฐานะผู้ร่วมต่อสู้ก้ ูชาติ โดยพบว่าการนาเสนอภาพแทนผู้หญิ งในเรื่ องเล่า
ตานานพื ้นเมืองนันมี
้ การสร้ างความหมายผ่านบทบาทหน้ าที่และความสัมพันธ์
กับเพศชายเสมอ ดังที่พบว่าตานานกาเนิดบ้ านเมื องเวียดนาม กรณี เรื่ องเล่า
สาคัญคือ ตานานหลากลองกวานกับนางเอาเกอ หรื อพญามังกรกับเทพธิดาอัน
เป็ นปฐมบทของตานานการกาเนิ ดชนชาติหรื อเป็ นตานานการสร้ างโลกของ
เวียดนาม ก็มีการนาเสนอให้ เห็นว่าตัวละครสาคัญทังสอง
้ คือพญามังกรซึ่งเป็ น
เพศชายและนางเทพธิดาเป็ นเพศหญิงนันเป็
้ นคนต่างชาติพนั ธุ์กัน ซึ่งทังสองได้
้
กลายเป็ นบรรพชนของชาวเวียดนามที่ผ้ คู นต่างนับถือศรัทธาและรู้จกั กันมาเนิ่น
นานแล้ ว นอกจากนี ้ ผู้หญิงยังมีสว่ นช่วยสะท้ อนให้ เห็นความสาคัญในฐานะเป็ น
ผู้ทาให้ เกิดความเป็ นชนชาติเวี ยดนามขึน้ มาและเป็ นภาพตัวแทนของอ านาจ
ฝ่ ายหญิงที่เคยมีมาก่อนตังแต่
้ ยคุ โบราณกาลมาแล้ ว
การนาเสนอภาพแทนผู้หญิ งในฐานะที่ เป็ นส่วนประกอบสร้ างสังคม
มาตาธิปไตยในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่สะท้ อนผ่านเรื่ องเล่า
ตานานพื ้นบ้ านพื ้นเมืองที่ผ้ เู ขียนได้ ศกึ ษามาข้ างต้ น จึงแสดงให้ เห็นว่าผู้หญิงนัน้
เป็ นเพศทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสาคัญ ซึ่งมิใช่เพียงบทบาทที่อยู่ภายในบ้ าน
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เท่านัน้ แต่ยงั มีบทบาทหน้ าที่ทางการเมืองด้ วยเช่นกัน เรื่ องเล่าตานานแม้ จะเป็ น
เรื่ องจินตนาการ แต่ทว่าตานานก็ถือเป็ นภาษาพิเศษแบบหนึ่งที่สามารถสื่อสาร
ให้ เห็นถึงความคิดความเชื่อ อารมณ์ความรู้ สึกนึกคิดของผู้คนได้ การนาเสนอ
ภาพผู้หญิ งเช่นนี จ้ ึงเป็ นความคิดอย่างหนึ่งที่ ช่วยตอกย า้ และยื นยันให้ เห็ น
บทบาทของผู้หญิงที่อยู่เคียงข้ างกับผู้ชายในฐานะเป็ นผู้ร่วมสร้ างบ้ านแปงเมือง
ก่อให้ เกิดชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชน ซึ่งเป็ นการสร้ างดุลภาพ
ทางเพศระหว่างหญิงชายให้ เกิดขึน้ ในความคิดความเชื่อของชาวเวียดนามได้
อย่างน่าสนใจ

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพื้นเมืองเวียดนามกับการประกอบสร้ างสังคมมาตาธิปไตย

เอกสารอ้ างอิง
คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง. (2559). “เทวี: เทวสตรี ในอินเดีย” หน้ า 153-170. ใน พิพฒ
ั น์
กระแจะจันทร์ . (บรรณาธิการ). พลังผู้หญิง แม่ เมีย และเทพสตรี :
ความจริง และภาพแทน. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
เจษฎา ทองรุ่งโรจน์. (2560). พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา.
กรุงเทพฯ: แสงดาว.
ดาณุภา ไชยพรธรรม. (2558). เรื่องเล่ าพืน้ บ้ านและนิทานสอนใจจากทั่ว
โลก. กรุงเทพฯ: กอแก้ ว.
ดี.จี.อี.ฮอลล์. (2549). ประวัตศิ าสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิอุษาคเนย์ ภาคพิสดาร เล่ ม 1. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ .
เทียนวรรณ. (2560). พงศาวดารญวน (เวียดนามสือกี)้ . กรุงเทพฯ: ศรี ปัญญา.
ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ. (2542). “การประดิษฐ์ สร้ างประเพณี: ประวัติศาสตร์ ของ
ปัจจุบนั .” ศิลปวัฒนธรรม, 21(1), 77-83.
ปฐม หงษ์สวุ รรณ. (2557). “เติม๋ ก๋าม นิทานซิลเตอเรลลา: การรื อ้ สร้ างความเป็ น
ผู้หญิงในโลกสังคมนิยมเวียดนาม”. วารสารมนุษยศาสตร์ , 21(2), 2753.
ปรานี วงษ์เทศ. (2558). “ผู้หญิงสยาม บทบาทและสถานภาพ: ร่องรอยจาก
พิธีกรรม ความเชื่อ”, หน้ า 54-67. ใน สุชีลา ตันชัยนันท์ (บรรณาธิการ).
จิตร ภูมิศักดิ์ และวิวาทะเรื่ องเพศภาวะในสังคมไทย. กรุงเทพฯ:
พี.เพรส.
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

39

40
ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2558). ศิลปะอาเซียน เวียดนาม กัมพูชา
เมียนมา ลาว และไทย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พิเชฐ แสงทอง. (2559). ตานานและเรื่องเล่ าปรั มปราท้ องถิ่นภาคใต้ :
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อานาจ และการต่ อต้ านในประวัตศิ าสตร์
ความเป็ นไทย. กรุงเทพฯ: ยิปซี กรุ๊ป.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2557). พจนานุกรมศัพท์ สังคมวิทยา ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
ไล ทิ เลียน. (2543). นิทานพืน้ บ้ านเวียดนาม. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
วารุณี ภูริสินสิทธิ์. (2553). “เพศสภาพ”, หน้ า 235-244. ในคณาจารย์ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. แนวความคิดพืน้ ฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรม. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิราพร ณ ถลาง. (2557). ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์
ตานาน-นิทานพืน้ บ้ าน. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิราพร ณ ถลาง. (2558). “บทนา เล่าเรื่ อง เรื่ องเล่า”, หน้ า 11-19. ใน ศิราพร ณ
ถลาง (บรรณาธิการ). เรื่ องเล่ าพืน้ บ้ านไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง.
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพื้นเมืองเวียดนามกับการประกอบสร้ างสังคมมาตาธิปไตย

ศิริวรรณ วรชัยยุทธ. (2559). “แม่และเมีย บทบาทของผู้หญิงในสังคมจีน”, หน้ า
249-259. ใน พิพฒ
ั น์ กระแจะจันทร์ . (บรรณาธิการ). พลังผู้หญิง แม่
เมีย และเทพสตรี : ความจริงและภาพแทน. กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
สุกญ
ั ญา มกราวุธ. (2556). 100 เรื่ องน่ ารู้ ในเวียดนาม. กรุงเทพฯ: อมริ นทร์
พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิซซิ่ง.
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2559). “นางนาค”, หน้ า 23-38. ใน พิพฒ
ั น์ กระแจะจันทร์
(บรรณาธิการ). พลังผู้หญิง แม่ เมีย และเทพสตรี: ความจริงและ
ภาพแทน. กรุงเทพฯ: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
สุนทร โคตรบรรเทา. (2558). ตานานและนิทานพืน้ บ้ านเวียดนาม. กรุงเทพฯ:
นานมีบ๊ คุ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์.
สุวิไล เปรมศรี รัตน์ และมยุรี ถาวรพัฒน์. (บรรณาธิการ). (2541). นิทาน
เวียดนาม. แปลโดย ตริ นห์ เดือ ทิน. นครปฐม: สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
Eller, Cynthia. (1999). “Matriarchy”, pp. 634-635. In Serinity Young. (ed.).
Encyclopedia of Women and World Religion. New York:
Macmillan Reference USA.
Huu Ngoc. (2010). Wandering Through Vietnamese Culture. Ha Noi: The
Gioi Publishers.
Malinowski, B. (1954). “Myth in Primitive psychology.” Magic, Science and
Religion, pp. 95-148. New York: Doubleday Anchor Books.

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

41

42
Piper, Jacqueline M. (1993). Rice in South-East Asia: Culture and
Landscapes. New York: Oxford University Press.
Vo Van Thang and Lawson, Jim. (2002). Vietnamese Folktales. Danang:
the Danang Publishing House.
Vu Hong Lien. (2016). Rice and Baguette A History of Food in Vietnam.
London: Reaktion Books.

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

