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Abstract

This article aimed to examine the roles and behavior of male
characters portrayed in the folktales of Laplae district, Uttaradit province.
The data were taken from Uttaradit Rajabhat University Art and Culture
Center’s collection of Uttaradit folktales, published in 1994, consisting of 68
stories. It categorized males character portrayed in folktales of Laplae district,
Uttaradit province into 5 characters: the father, the hermits, the monk, the
husband, and the son-in-law. Behaviors of male characters who explicitly
exhibit their behaviors were categorized into 4 types: the lazy ones, the
dishonest ones, the thieves, and the stingy ones. These roles and behaviors
reflect the lifestyles, values, and beliefs held by people in that society.
Keyword: Reflection, Role, Behavior, Folktales Laplae Uttaradit
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและพฤติกรรมของตัวละครชายที่
ปรากฏในนิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศึกษาจากหนังสือนิทานพื้น
บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ที่ตีพิมพ์ปี 2537
จ�ำนวน 68 เรื่อง ผลการศึกษาพบบทบาทของตัวละครชายที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน
อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ลักษณะ ได้แก่ บทบาทตัวละครชายที่เป็นพ่อ บทบาท
ตัวละครชายที่เป็นฤๅษี บทบาทตัวละครชายที่เป็นพระสงฆ์ บทบาทตัวละครชายที่เป็น
สามี และตัวละครชายที่เป็นลูกเขย ส่วนด้านพฤติกรรมของตัวละครชายพบว่าตัวละคร
ชายมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจน 4 ลักษณะคือ ตัวละครชายที่ขี้เกียจ ตัวละคร
ชายที่ชอบโกหก ตัวละครชายที่ชอบขโมย และตัวละครชายที่ตระหนี่ ซึ่งบทบาทและ
พฤติกรรมของตัวละครมักสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อของคนในสังคมนั้นด้วย
ค�ำส�ำคัญ : ภาพสะท้อน บทบาท พฤติกรรม นิทานพื้นบ้าน อ�ำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์

บทน�ำ
นิทานเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบทอดต่อ ๆ กันมาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังโดยวิธี
มุขปาฐะ ต่อมามีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษรเรียกว่าหนังสือนิทานซึง่ ในนิทานแต่ละเรือ่ ง
จะปรากฏตัวละครทีเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินเรือ่ งหรือถูกกล่าวถึงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ลักษณะ
นิสยั การกระท�ำ สถานะทางครอบครัว เป็นต้น นิทานเป็นการเล่าเรือ่ งทัว่ ไปซึง่ ไม่จำ� เป็นจะ
ต้องเป็นการเล่าประวัตบิ คุ คล สิง่ ของ และสถานทีแ่ ต่อย่างใด ทัง้ ยังมีเนือ้ หาทีเ่ ป็นอิสระ ไม่มี
ข้อผูกมัดทีจ่ ะต้องอ้างอิงความถูกต้อง ความไพเราะและไม่ตอ้ งยึดติดกับคุณค่าทางจริยธรรม
ด้วย ทั้งนี้เพราะนิทานพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นการเล่าเรื่องเพื่อความสนุกสนานและหวังผล
ในแง่ความบันเทิงให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเสียมากกว่า (Fine Arts Department, 1988, p. 7)
นิทานพื้นบ้านมีบทบาทส�ำคัญต่อสังคมในด้านสร้างความสนุก ความบันเทิง
ตลกขบขั น และบั น ทึ ก เรื่ อ งราวของสั ง คมในอดี ต ถึ ง แม้ นิ ท านพื้ น บ้ า นหลายเรื่ อ งจะ
ไม่ ป รากฏที่ ม าหรื อเป็ นเรื่องสมมติก็ต าม บางเรื่องไม่ป รากฏว่ า ใครเป็ น ผู ้ แต่ ง เพราะ
ต่ า งก็ เ ล่ า ต่ อ ๆ กั น มา นิ ท านพื้ น บ้ า นหลายเรื่ อ งได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากวรรณกรรม
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ชาดกในพระพุ ท ธศาสนาแล้ ว มี ผู ้ น� ำ ไปดั ด แปลงเป็ น นิ ท านพื้ น บ้ า นของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
ดังที่ Bunthawee (2002, Preface) ได้กล่าวไว้ว่า อีสานบ้านเกิดของข้าพเจ้าก็มีนิทาน
หลายเรื่อง น่าจะคัดลอกจากหนังสือนิทานที่นักปราชญ์อีสานได้บันทึกไว้เมื่อหลายร้อยปี
ส่วนมากเป็นนิทานชาดกที่เรียกกันว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นคนหรือสัตว์
ต่าง ๆ ใน 50 ชาติ ทุกเรื่องจบด้วยคติสอนใจให้รู้ว่าท�ำดีได้ดีท�ำชั่วได้ชั่ว
นิทานพื้นบ้านเป็นความเรียงประเภทร้อยแก้วธรรมดาใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย แฝงข้อคิดต่าง ๆ ไว้ให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้น�ำไปประพฤติปฏิบัติตามหรือส�ำหรับใช้อบรม
สั่งสอนลูกหลานของตนโดยเป็นการกล่าวถึงบทบาทและพฤติกรรมของตัวละครอย่าง
ชัดเจนซึง่ หลาย ๆ เรือ่ งตัวละครอาจจะมีพฤติกรรมเหมือนหรือใกล้เคียงกัน นับว่าเป็นเรือ่ ง
ปกติธรรมดาส�ำหรับนิทานพื้นบ้านและตัวละครในนิทานพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านชั้น
สามัญชน กษัตริย์ และสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ตัวละครในนิทานมีส่วนท�ำให้เรื่องราวสนุก
น่าสนใจ น่าติดตามซึ่งนอกจากพฤติกรรมที่ตัวละครแสดงออกแล้วบทบาทที่เป็นตัวตน
ของตัวละครนั้น ๆ ก็มีผลต่อความรู้สึกของผู้อ่านเช่นกัน ในด้านเนื้อเรื่องนิทานพื้นบ้าน
มักกล่าวถึงตัวละครที่เป็นปุถุชน การต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวละคร ความอิจฉา
ริษยา พฤติกรรมทางเพศที่ส่อในทางอนาจาร ความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติและเรื่อง
ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตัวละครหลักมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินเรื่องให้น่าสนใจ
และน่าติดตาม
นิทานพืน้ บ้านมีคณ
ุ ค่าต่อชุมชนหรือสังคมอย่างยิง่ Phetcharat (2002, p. 134)
กล่าวถึงคุณค่าของนิทานพืน้ บ้านว่ามี 5 ประการคือ 1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
นิทานพืน้ บ้านเป็นสิง่ บันเทิงในสังคมแต่โบราณมาแล้ว เมือ่ ว่างจากการท�ำงานก็จะเล่านิทาน
สู่กันฟัง 2. นิทานช่วยปลูกฝังจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างของคนในสังคม นิทานหลายเรื่อง
ให้ ข ้ อ คิ ด ในด้ า นความประพฤติ กั บ ผู ้ ฟ ั ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น เด็ ก หรื อ ผู ้ ใ หญ่ เช่ น เรื่ อ งความดี
ความชั่ว 3. นิทานสะท้อนภาพสังคมในอดีต เนื่องจากนิทานเป็นเรื่องเล่าจากปากต่อ
ปากของคนในสังคม ผู้เล่าเป็นสมาชิกในสังคม จึงมักสะท้อนลักษณะของสังคม วิถีชีวิต
ความคิด ของคนในสังคมนั้นท�ำให้ผู้ศึกษาทราบวิถีชีวิตของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องราว สถาบันครอบครัว การประกอบอาชีพ ความเชื่อ ประเพณีและค่านิยม เป็นต้น
4. นิทานเป็นแหล่งประเทืองปัญญา เพราะแทรกความรู้ ความคิด คติสอนใจหรือข้อชี้แนะ
ในการด�ำเนินชีวติ ในสังคม และ 5. นิทานมีอทิ ธิพลต่อวรรณคดีและศิลปะบางเรือ่ ง วรรณคดี
บางเรื่องมาจากนิทานพื้นบ้าน
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Kawi (2015) ศึกษาเรื่อง นิทาน ต�ำนานภูมินามและประวัติศาสตร์ : บทบาท
หน้าที่ คุณค่าและอัตลักษณ์ ของชุมชนท่าผาปุ้ม ต�ำบลท่าผาปุ้ม อ�ำเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่าอัตลักษณ์ร่วมกันที่เห็นได้ชัดคือความเชื่อของคนในชุมชนที่แสดงออก
ผ่านพิธีกรรมให้เห็นว่าเชื่อในอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ และยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาท
หน้าที่ 4 ประการคือ 1. บทบาทอธิบายก�ำเนิดของกลุ่มชนและพิธีกรรม อธิบายถึงที่มา
เหตุผลของสิ่งต่าง ๆ 2. บทบาทในการให้การศึกษาอบรมระเบียบพฤติกรรมแบบแผน
และรักษามาตรฐานทางสังคมและท้องถิ่น การสร้างข้อห้ามให้คนในสังคมต้องประพฤติ
ปฏิบัติตาม 3. บทบาทในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎ
เกณฑ์ทางสังคม 4. การให้ความบันเทิงแก่คนในสังคม และคุณค่า 5 ประการคือ 1. คุณค่า
ด้านความบันเทิง 2. คุณค่าด้านปัญญา 3. คุณค่าด้านกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
4. คุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 5. คุณค่าด้านการศึกษาเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรม
Nakwad (1998) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ตัวละครเอกฝ่ายชายในนวนิยาย
ของประภัสสร เสวิกุล พบว่าด้านลักษณะนิสัย ตัวละครส่วนใหญ่มีนิสัยที่ดีมากกว่าไม่ดี
และลักษณะนิสัยเป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดู ด้านภาพลักษณ์จ�ำแนกได้ 2 ลักษณะ
คือ ภาพลักษณ์ของผู้ชายในครอบครัว คือ ในฐานะพ่อ สามี และลูก และภาพลักษณ์ของ
ผูช้ ายในสังคมทีป่ รากฏ คือ ภาพลักษณ์ของการเป็นผูน้ ำ� และนอกจากนีค้ วามขัดแย้งระหว่าง
ตัวละครในครอบครัวมักปรากฏในนิทานพื้นบ้านและเป็นความขัดแย้งที่ไม่สามารถหาทาง
แก้ปัญหาได้ Khamguna (2016) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาความขัดแย้งของตัวละครใน
ปัญญาสชาดกกับนวนิยายไทย พบมูลเหตุปัญหาความขัดแย้งของตัวละคร 5 แบบคือ
ความขัดแย้งที่เกิดจากธรรมชาติ ความขัดแย้งที่เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติ ความขัดแย้งที่
เกิดจากตนเอง ความขัดแย้งที่เกิดจากผู้อื่น เช่น นายจ้างกับลูกจ้าง สามีกับภรรยา เพื่อน
กับเพื่อน เป็นต้น และความขัดแย้งที่เกิดจากสภาพสังคม
นิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหมดจ�ำนวน 68 เรื่อง เป็นนิทาน
ปรัมปราที่เล่าสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นเวลายาวนานโดยวิธีมุขปาฐะซึ่งต่อมามีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องราวส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและการด�ำเนินชีวิตของ
คนในสังคมโดยทั่ว ๆ ไปซึ่งนิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สะท้อนบทบาท
และพฤติกรรมของตัวละครในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะตัวละครชายทีเ่ ป็นตัวเอก
ของเรื่องหรือที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องมักมีการแสดงออกที่สะท้อนวัฒนธรรมการด�ำรงชีวิตของ
คนในสังคมที่แตกต่างจากคนในท้องถิ่นอื่น ๆ
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ภาพสะท้อนคือภาพความจริงทีป่ รากฏขึน้ จากการการแสดงออก การกระท�ำ และ
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมซึง่ สือ่ ให้คนอืน่ ได้เห็น รับรูแ้ ละเข้าใจถึงตัวตนของแต่ละคนตาม
บทบาทและหน้าที่การศึกษาภาพสะท้อนของมนุษย์คือการศึกษาผ่านวิถีชีวิต อาชีพ ความ
เชื่อ ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้น ๆ เพราะจะแสดงให้เห็นถึงตัวตน
ของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนจากการแสดงออกหรือจากการบอกเล่า และการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร การศึกษาภาพสะท้อนของมนุษย์ยังช่วยให้รับรู้ถึงภาพสะท้อนของสังคม
ในอดีตได้อีกด้วย
บทบาทและพฤติกรรมของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางกายที่สามารถมองเห็น
ได้และเป็นตัวชี้วัดให้สังคมตัดสินคนจากบทบาทและพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นว่าเป็น
คนเช่นไร โดยส่วนใหญ่มนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมอย่างชัดเจนเพราะการ
เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนจากครอบครัวที่แตกต่างกันรวมถึงสังคมที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม
ล้วนมีส่วนส�ำคัญและมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง Wannasiri (1997, pp.
280-281) กล่าวว่าสถานภาพและบทบาททางสังคมเป็นเรื่องของรูปธรรมและเป็นความ
ต้องการทางสังคมทีบ่ งั คับพฤติกรรมของบุคคลได้ คนมีบคุ ลิกภาพเช่นไร รูปแบบวัฒนธรรม
ของสังคมของเขาก็จะออกมาเป็นเช่นนั้น เช่น สังคมมีคนขยันมาก ๆ สังคมนั้นจะไม่หยุดนิ่ง
จะพัฒนาไปตลอดเวลารูปแบบของวัฒนธรรมของสังคมนัน้ ก็คอื “สังคมพัฒนา” ซึง่ สะท้อน
ออกมาจากพฤติกรรมที่คนในสังคมร่วมกันแสดงออกมา การแสดงออกทางพฤติกรรม
ของมนุษย์จึงเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแวดล้อมและการปลูกฝังจากครอบครัวเป็นส�ำคัญ
การศึ ก ษาภาพสะท้อนบทบาทและพฤติก รรมของตั ว ละครชายที่ ปรากฏใน
นิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อน
ในด้านบทบาทและพฤติกรรมของตัวละครชาย ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันของตัวละคร
ที่ ป รากฏในนิ ท านพื้ น บ้ า นอ� ำ เภอลั บ แล จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ โดยศึ ก ษานิ ท านพื้ น บ้ า น
อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จากหนังสือนิทานพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ รวบรวมโดยประพัฒน์ กุสุมานนท์ และอรวรรณ
ศรีฟ้า
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บทบาทและพฤติกรรมของตัวละครชาย
จากการศึกษานิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�ำนวน 68 เรื่อง พบ
ว่าตัวละครมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินเรื่องและท�ำให้เรื่องราวเกิดความน่าสนใจเพราะ
นิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากจะสะท้อนวิถีชีวิตของตัวละครแล้ว
ยังแสดงถึงบทบาท พฤติกรรมและลักษณะนิสัยเฉพาะของตัวละครได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
จากการศึกษานิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบลักษณะของตัวละครชาย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ บทบาทของตัวละครชายและพฤติกรรมของตัวละครชาย ดังนี้
1. บทบาทของตัวละครชาย
บทบาทหมายถึงหน้าที่ที่ตัวละครได้รับหรือถูกกล่าวถึงในนิทานเรื่องนั้น ๆ ซึ่ง
เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมที่
ตนเองอาศัยอยู่ จากการศึกษานิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์พบบทบาท
ของตัวละครชายที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังต่อไปนี้
1.1 ตัวละครชายที่ท�ำหน้าที่พ่อ พบว่าตัวละครชายที่ท�ำหน้าที่พ่อมี 2 ประเภท
คือ พ่อผู้ให้ก�ำเนิดกับพ่อเลี้ยง ซึ่งพ่อทั้ง 2 ประเภทมีลักษณะนิสัยและการแสดงออกต่อ
ลูกแตกต่างกัน ดังนี้
1.1.1 ตัวละครชายที่เป็นพ่อผู้ให้ก�ำเนิดในนิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ บทบาทของพ่อผู้ให้ก�ำเนิดจะมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกของตนเองให้ดีพร้อมแสดง
ความรัก ความหวังดีและห่วงใยต่อลูกของตน จะกระท�ำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขและ
ท�ำด้วยความจริงใจ ดังตัวอย่าง “พ่อแม่มีลูกสองคน พ่อแม่จวนจะตายก็สั่งไว้ว่า ให้กินดี
คนหนึ่ง พ่อแม่เป็นเศรษฐีก็หวังให้กินดี พี่ก็กินดี ข้าวของขายหมดไม่ท�ำอะไร คนน้องนั้นมี
มัธยัสถ์ มีน้อยกินน้อย ส่วนพี่ชายนั้นมีมากกินหมด” (Kusumanon & Srifah, 1994, p.
26) จากตัวอย่างแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของพ่อที่จะต้องห่วงใยลูกของตน มอบมรดกไว้ให้
ลูกได้ใช้สอยเลี้ยงดูตนเองตามฐานะ แสดงความรัก ความปรารถนาดีต้องการให้ลูกของตน
มีชีวิตที่สุขสบาย ไม่ต้องล�ำบาก ซึ่งเป็นลักษณะหรือหน้าที่ที่พ่อทุกคนจะต้องกระท�ำ
1.1.2 ตัวละครชายทีเ่ ป็นพ่อเลีย้ ง โดยทัว่ ไปพ่อเลีย้ งจะมีบทบาทหน้าที่
ในการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงด้วยเช่นเดียวกับพ่อจริง แต่ตัวละครฝ่ายชายที่ท�ำหน้าที่เป็นพ่อเลี้ยง
ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กลับมีความขัดแย้งกับลูกเลี้ยง
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และโกรธเกลียดชิงชังลูกเลี้ยงอย่างเปิดเผย พยายามท�ำทุกวิธีเพื่อจะท�ำร้ายลูกเลี้ยงหรือ
ขับไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นโดยไร้ความเมตตาปรานี ดังตัวอย่าง “อยู่มาหญิงหม้ายคนนี้ได้แต่งงาน
ใหม่ พ่อเลี้ยงเกลียดลูกเลี้ยงก็บังคับเมียให้เอาลูกไปปล่อย ถ้าไม่เอาไปปล่อยจะไม่อยู่ด้วย”
(Kusumanon & Srifah, 1994, p. 16) นอกจากนี้ยังพบพ่อเลี้ยงที่เอาเปรียบลูกเลี้ยงโดย
ไม่มีความเห็นใจเพียงเพราะหวังประโยชน์ของตน ดังตัวอย่าง “อ้ายร้อยขอดก็นุ่งผ้าไหม
กลับบ้าน ตอนเย็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงมาเห็นอ้ายร้อยขอดนุ่งผ้าม่วงผ้าไหมมาก็ยึดเอาไว้ ไอ้
ร้อยขอดก็ให้ไม่วา่ อะไร ก็เอาเสือ้ ตัวเก่ามานุง่ ” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 31) จาก
ตัวอย่างแสดงลักษณะหรือพฤติกรรมของพ่อเลีย้ งทีไ่ ม่มคี วามรัก ความเมตตาต่อลูกเลีย้ งของ
ตน แสดงความเกลียดชัง ไม่หว่ งใยต่อชีวติ และความเป็นอยูข่ องลูกเลีย้ งและยังใช้ความเป็น
พ่อบังคับเอาทรัพย์สิน สิ่งของของลูกเลี้ยงมาเป็นของของตนอีกด้วย
1.2 ตัวละครชายที่เป็นฤๅษี จากการศึกษานิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่ามีการกล่าวถึงตัวละครที่เป็นฤๅษีหลายเรื่องซึ่งฤๅษีจะมีบทบาทหน้าที่ใน
การบ�ำเพ็ญพรตอยู่ในป่า มีจิตใจดีงาม คอยช่วยเหลือผู้อื่นที่ก�ำลังล�ำบาก ให้พ้นจากความ
ทุกข์ ความล�ำบาก มีอิทธิฤทธิ์ มีอ�ำนาจพิเศษ และมีพลังเหนือธรรมชาติรวมถึงมีพรวิเศษ
สามารถเนรมิตสิ่งต่าง ๆ ได้ตามตั้งใจ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้ผ่านพ้นความทุกข์ไม่ใช่
รังแกผู้อื่น นอกจากนี้ฤๅษียังสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้ผู้อื่นได้ด้วย ดังตัวอย่าง “มีเพื่อนอยู่
สองคน ก็มีเงินคนละพัน ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปท�ำอะไร ก็รู้ข่าวว่ามีพระฤๅษีมาอยู่ในป่า ก็พากัน
เรียนวิชากับพระฤๅษี” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 32) “เทวดาได้อุ้มเจ้าลิ้นทองไป
เรียนวิชากับฤๅษีในป่าเรียนและได้แต่งงานกับนางวิมาลาซึ่งเกิดในดอกบัว” (Kusumanon
& Srifah,1994, p. 41) จากตัวอย่างในนิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ฤๅษีมี
บทบาทหน้าทีใ่ นการเป็นผูถ้ า่ ยทอดวิชาความรูใ้ ห้ผอู้ นื่ และมีเมตตาคอยช่วยเหลือคนตกยาก
มีความเดือดร้อนให้คลายความทุกข์รอ้ นได้ เป็นตัวแทนของคนทีก่ ระท�ำความดีและมีความ
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น
1.3 ตัวละครชายที่เป็นพระสงฆ์ จากการศึกษานิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่ามีตัวละครที่เป็นพระสงฆ์ปรากฏในนิทานเป็นจ�ำนวนมากซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนในพื้นที่อ�ำเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่อดีต ตัวละครที่เป็นพระสงฆ์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน
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อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีบทบาทหน้าที่ที่แสดงออกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
		
1.3.1 พระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดี คือ พระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติเหมาะ
สมกับสมณเพศ บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้เรียบง่ายและประพฤติปฏิบัติตน
เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาปฏิบัติกิจวัตรตามพุทธบัญญัติคือออกรับบิณฑบาตในตอนเช้า
นับเป็นการโปรดสัตว์คือให้พุทธศาสนิกชนได้ท�ำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ที่บ�ำเพ็ญกิจของสงฆ์
โดยเคร่งครัดย่อมได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านหรือผู้ที่พบเห็นก็จะเกิดศรัทธาใน
วัตรปฏิบัตินั้น ดังตัวอย่าง “มีหญิงคนหนึ่งจูงควายไต่คันนาไป ควายก็มีแต่ขี้โคลน พอดีมี
พระเดินมาบิณฑบาต ก็เดินสวนทางกันที่คันนา เจ้าของควายก็กลัวควายจะตีหาง ขี้โคลน
จะไปถูกพระก็เลยจูงควายลงจากคันนา” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 17) นอกจาก
นี้ยังพบพระสงฆ์ที่แสดงบทบาทคอยอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้เป็นคนดี ให้ยึดมั่นในหลักศีล
ธรรมประพฤติในธรรมจนประสบความส�ำเร็จในชีวติ สอนให้หา่ งไกลจากสิง่ ทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ตกต�ำ่
ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ดังตัวอย่าง “แล้วพระก็ถามว่าเมื่อคืนโยมไปไหน ก็บอกว่าเมื่อคืน
ไปกินเลี้ยง พระก็ถามอีกว่าทุกวันนี้โยมท�ำอะไร กินอะไร โยมก็บอกว่าเหล้าก็กิน บุหรี่ก็สูบ
การพนันก็เล่น พระก็บอกว่ามันจะไปรวยอะไร ผีหลอกก็เล่นเลขท้ายสามตัว สูบบุหรีก่ ไ็ ฟไหม้
ปาก พระก็บอกว่าถ้าหยุดสามอย่างนีไ้ ด้โยมจะรวย โยมคนนีก้ ไ็ ปปฏิบตั ติ ามพระเลิกหมดทุก
อย่างก็รวย” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 33) จากตัวอย่างแสดงถึงบทบาทของพระ
สงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่มีหน้าที่ในการอบรมสัง่ สอนประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติตน
โดยใช้ธรรมะเป็นแนวทางในการปฏิบัติไม่ให้หลงผิดในอบายมุขเนื่องจากประชาชนมักลุ่ม
หลงในอบายมุขซึ่งเป็นทางแห่งความเสื่อม ฉะนั้นพระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก
จะต้องมีหน้าทีว่ า่ กล่าวตักเตือนและสอนให้ประชาชนยึดธรรมะเป็นแนวทางในการด�ำรงชีวติ
		
1.3.2 พระสงฆ์ทปี่ ระพฤติปฏิบตั ไิ ม่ดี คือ พระสงฆ์ทปี่ ฏิบตั ไิ ม่เหมาะสม
กับสมณเพศเพราะหวังในลาภสักการะหรือยังมีความโลภความอยากมีอยากได้เหมือนปุถชุ น
ทั่วไปซึ่งพระสงฆ์ที่เป็นเช่นนั้นไม่น่าเคารพศรัทธาเพราะถือว่าไม่ได้ท�ำหน้าที่บทบาทของ
พระสงฆ์ที่ดี เพราะพระสงฆ์ที่ดีจะต้องละความโลภ ความอยากได้ทั้งปวง ไม่ยึดติดกับลาภ
สักการะใด ๆ และไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่น ดังตัวอย่าง “มีอาจารย์อยู่สามคน คือ อาจารย์
หมี อาจารย์เม่น อาจารย์เตะ อยูว่ ดั ทีก่ นั ดารมีแต่ความอดอยากไม่มใี ครไปท�ำบุญ ก็ตอ้ งการ
หลอกให้ชาวบ้านเอาอาหารการกินไปให้กินก็ห่มจีวรสีด�ำ เช้ามืดก็ไปยืนหน้าบ้านหมาก็
เห่า” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 19) จากตัวอย่างพระอาจารย์ทั้ง 3 รูปหวังใน
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ลาภสักการะเพื่อตนเองจึงใช้ความเป็นพระสงฆ์หลอกชาวบ้านให้เกิดความศรัทธาเพื่อหวัง
จะได้อาหารเพือ่ น�ำมาฉัน ซึง่ พระสงฆ์ทงั้ สามรูปไม่ได้ทำ� หน้าทีข่ องพระสงฆ์ทดี่ ตี ามพระธรรม
วินยั ซึง่ จะต้องไม่มสุ า หรือโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื เพือ่ ประโยชน์ตนและมีความอดทนอดกลัน้ ต่อ
ทุกอย่างทั้งความหิว ความหนาวและความไม่สะดวกสบาย เป็นต้น
1.4 ตัวละครชายที่เป็นสามี จากการศึกษานิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่าตัวละครฝ่ายชายที่เป็นสามีปรากฏหลายประเภทซึ่งเป็นลักษณะของสามี
ที่ปรากฏในสังคมโดยทั่วไปและเป็นบทบาทของสามีที่มีหน้าที่ดูแลภรรยาและเป็นผู้น�ำ
ครอบครัว ดังนี้
		
1.4.1 สามีที่มีภรรยาคนเดียว พบว่าตัวละครฝ่ายชายในนิทานพื้นบ้าน
อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีภรรยาเพียงคนเดียวมีปรากฏหลายเรื่องซึ่งเป็นบทบาท
ของสามีที่ต้องตระหนักและต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตนเป็นหน้าที่โดยตรงที่สามีจะต้อง
เลี้ยงดูภรรยาไม่ให้บกพร่องและไม่นอกใจไปมีหญิงอื่นให้ภรรยาเจ็บช�้ำใจหรือเสียใจถึงแม้
ครอบครัวจะล�ำบากยากจนก็ไม่ประพฤตินอกใจให้ผิดศีลธรรม ดังตัวอย่าง “มีชายคนหนึ่ง
ได้เมียไปอยู่กับใครก็ไม่ได้เพราะเกเร ก็มียายคนหนึ่งว่าไปอยู่กับใครไม่ได้ก็ไปอยู่กับยาย
มาปลูกเรือนเหนือบ้านยาย สองคนผัวเมียก็จน” (Kusumanon & Srifah,1994, p. 27)
จากตัวอย่างสามีมีบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูภรรยา และรักเดียวใจเดียวไม่ทอดทิ้งภรรยา
ของตนไปมีหญิงอื่นถึงแม้ชีวิตครอบครัวจะต้องดิ้นรนเพราะยากจนก็ตาม แต่ฝ่ายชายก็ท�ำ
หน้าที่สามีที่ดี
		
1.4.2 สามีที่มีภรรยาหลายคน พบว่าตัวละครฝ่ายชายที่มีภรรยาหลาย
คน ปรากฏในหลายเรื่องมีทั้งตัวละครที่เป็นชาวบ้าน เศรษฐีหรือเจ้าเมืองที่มีภรรยาหลาย
คนซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของตัวละครในนิทานพื้นบ้านเพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม
ที่ปรากฏในนิทานท้องถิ่นอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังตัวอย่าง “ชาวนาคนหนึ่งมี
เมีย 2 คน ต่อมาเห็นนกเขามาคาบข้าวไปทุก ๆ วัน จึงชวนเมียตามไปดู” (Kusumanon
& Srifah, 1994, p. 45) จากตัวอย่างตัวละครชายที่เป็นชาวบ้านธรรมดาก็มีภรรยาถึง
2 คน ซึ่งสามีก็ท�ำหน้าที่เลี้ยงดูภรรยาทุกคนไม่ให้บกพร่อง “มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งมีเมียอยู่
4 คน คนหนึ่งตอแหล คนที่สองขี้ขโมย คนที่สามชอบกิน คนที่สี่ร้ายเรื่องผู้ชาย เศรษฐีก็แก้
ปัญหาให้เป็นคนดี” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 34) จากตัวอย่างตัวละครชายที่
เป็นเศรษฐีมีฐานะร�่ำรวยมีภรรยาถึง 4 คน แต่ก็ท�ำหน้าที่สามีที่ดีด้วยการเลี้ยงดูภรรยาทุก
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คนได้เป็นอย่างดี “เจ้าเมืองมีเมียทั้งหมด 6 คน เมียน้อย 5 คน มีลูกก่อนเป็นชายหมด
เมียหลวงมีลูกหลังคนอื่นหมด เมียหลวงชื่อนางจันตา เมื่อถึงเวลานางจันตาคลอด เมีย
น้อยแกล้งเอาลูกของนางไปทิ้ง” (Kusumanon & Srifah,1994, p. 38) จากตัวอย่างตัว
ละครฝ่ายชายที่เป็นเจ้าเมืองมีมเหสีและชายาทั้งหมด 6 คน แต่ก็สามารถท�ำหน้าที่สามี
ที่ดีดูแลมเหสีทั้ง 6 ได้ตามฐานะซึ่งเป็นปกติธรรมดาที่ตัวละครในนิทานพื้นบ้านเจ้าเมือง
จะมีมเหสีหลายคน จากตัวอย่างทั้งหมดตัวละครฝ่ายชายที่มีเมียหลายคนสามารถท�ำ
หน้าที่สามีตามบทบาทในนิทานได้อย่างไม่บกพร่องและดูแลภรรยาทุกคนได้เป็นอย่างดี
1.5 ตัวละครชายที่เป็นลูกเขย จากการศึกษาพบตัวละครที่เป็นลูกเขยปรากฏ
หลายเรื่องเนื่องจากนิทานพื้นบ้านส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องราวของชาวบ้าน ครอบครัว วิถี
ชีวติ อาชีพ และการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน และหลายครอบครัวเมือ่ มีลกู สาวพอถึงวัยแต่งงาน
ก็จะให้แต่งงานโดยที่ลูกเขยจะต้องย้ายเข้ามาอยู่บ้านภรรยาช่วยสร้างครอบครัว ฐานะ
ให้กับพ่อแม่ภรรยา เป็นต้น ดังนั้นเมื่อลูกเขยย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับพ่อตาแม่ยาย
มักเกิดความขัดแย้งหรือเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องปกติ ดังตัวอย่าง
“พ่อตากับลูกเขย ไปป่ากันไปเก็บใบตองทีนี้ลูกเขยก็ไปเก็บให้พ่อตาก็เก็บไปไกล ลูกเขยก็
แอบไปหมกอยู่ในตะเข่งเอาใบตองคลุมหัวไว้เมื่อพ่อตาเก็บเต็มตะเข่งก็เรียกหาลูกเขย เรียก
เท่าไหร่กไ็ ม่ขานรับรออยูน่ านจึงยกตะเข่งขึน้ หาบกลับบ้าน พอถึงบ้านลูกเขยก็ออกจากตะเข่ง
ก็บอกว่าแหมพ่อตาแบกกลับบ้านสบายเลย พ่อตารูก้ โ็ กรธลูกเขย” (Kusumanon & Srifah,
1994, p. 44)
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงตัวละครที่เป็นลูกเขยไม่ให้ความเคารพแก่พ่อตากลั่น
แกล้งให้พ่อตาได้รับความอับอายซึ่งไม่ได้ท�ำตามบทบาทหน้าที่ของลูกเขยที่ดีคือคอยช่วย
เหลือแบ่งเบาภาระของพ่อตาและครอบครัวของภรรยาให้ดี นอกจากนี้ยังพบว่าลูกเขยมัก
วางอุบายเพื่อให้ตนเองได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับแม่ยายด้วยความตั้งใจปรากฏหลาย
เรื่อง ดังตัวอย่าง “พี่เขยพาน้องเมียไปหาปลาคิดกลอุบายอยากได้น้องเมีย ระหว่างทางที่
เดินไปมีเจ้าปลาผาทีน่ บั ถืออยูจ่ งึ ออกกลอุบายไปถามเจ้าปลาผาว่าจะได้ปลาหรือเปล่าบอก
เสร็จก็เข้าไปแอบในโพรงไม้ น้องเมียก็ถามว่าจะได้ปลาหรือเปล่า พี่เขยในโพรงไม้ก็ตอบว่า
ให้เจ้าเอากับพีเ่ ขยซะก่อนข้าจึงจะให้ปลาเอ็ง เมือ่ ได้ยนิ แล้วก็รบี ออกมาฝ่ายพีเ่ ขยก็วงิ่ มาดัก
รออยูก่ อ่ นก็แกล้งถามแล้วน้องเมียก็ยอมตกลงเอากับพีเ่ ขย พอวันทีส่ องคราวนีพ้ าแม่ยายไป
ก็ออกกลอุบายเหมือนเดิมอีก จนได้แม่ยายอีกคน” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 23)
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“แม่ยายควายหายก็ไม่รจู้ ะท�ำยังไงก็ใช้ลกู เขยไปหาให้ ฝ่ายลูกเขยก็หามาได้แต่กแ็ สดงความ
โศกเศร้าแม่ยายก็ถามว่าได้ควายมาแล้วท�ำไมไม่ดีใจ ลูกเขยก็บอกว่าไปบนเอาไว้ แม่ยายก็
ถามว่าบนอะไรไว้ ลูกเขยก็บอกว่าบนว่าถ้าได้ควายมาแล้วให้นอนกับแม่ยายหนึง่ คืน แม่ยาย
ก็บอกว่าท�ำไมไม่บอก แม่ยายก็ตกลงนอนกับลูกเขยด้วย 1 คืน” (Kusumanon & Srifah,
1994, p. 17) จากตัวอย่างลูกเขยไม่ได้ท�ำหน้าที่ตามบทบาทของตนคือการให้เกียรติและ
ยกย่องพ่อตาแม่ยายหรือท�ำงานในหน้าทีใ่ ห้สำ� เร็จไม่ให้บกพร่องแต่กลับท�ำเรือ่ งผิดประเวณี
ผิดศีลธรรมต่อคนในครอบครัวภรรยาของตนทั้งน้องเมียและแม่ยาย ใช้อุบายหลอกลวง
แม่ยายเพื่อกระท�ำอนาจารซึ่งเป็นการกระท�ำที่ผิดศีลธรรม แสดงถึงการขาดศีลธรรมของ
คนในสังคมและการมักมากในกามารมณ์จนลืมนึกถึงความถูกต้องและความเหมาะสม
จากการศึกษาพบบทบาทของตัวละครชายที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านอ�ำเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ประเภทคือ บทบาทพ่อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ พ่อผู้
ให้ก�ำเนิดและพ่อเลี้ยงที่มีบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตร บทบาทฤๅษีที่เป็นผู้บ�ำเพ็ญ
พรตคอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ บทบาทพระสงฆ์ แบ่งออกเป็น
2 ประเภทคือ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีและพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ดี ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์ที่ได้แสดง
บทบาทหน้าที่ของพระผู้เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนและไม่ได้กระท�ำตามบทบาทของ
พระสงฆ์อย่างที่ควรจะเป็น บทบาทสามี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สามีท่ีมีภรรยา
คนเดี ย วและสามี ที่ มี ภ รรยาหลายคนซึ่ ง สามี ทั้ ง สองประเภทได้ แ สดงบทบาทหน้ า ที่
ของตนคื อ สามารถเลี้ ย งดู ภ รรยาได้ ต ามอั ต ภาพของตน และบทบาทลู ก เขยตั ว ละคร
ที่เป็นลูกเขยไม่ได้แสดงตามบทบาทหน้าที่ของตนที่ควรจะกระท�ำคือช่วยงานในบ้าน
ของพ่อตาแม่ยายแต่กลับกลั่นแกล้ง ดูถูกดูหมิ่นและกระท�ำอนาจารต่อแม่ยายของตน
2. พฤติกรรมของตัวละครชาย
พฤติกรรมหมายถึงการกระท�ำที่ตัวละครแสดงความเป็นตัวตนออกมาให้ผู้อื่นได้
รับรูห้ รือพบเห็นเป็นประจ�ำจนเกิดความเคยชินหรือเป็นลักษณะนิสยั เฉพาะตัวของตัวละคร
นั้น ๆ จากการศึกษานิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าตัวละครฝ่ายชาย
แสดงพฤติกรรมหลายลักษณะที่เกิดจากการกระท�ำและนิสัยของตนเองซึ่งมีทั้งพฤติกรรม
ที่เป็นด้านดีและด้านไม่ดี ดังนี้
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2.1 ตัวละครชายทีข่ เี้ กียจ จากการศึกษาพบตัวละครชายทีข่ เี้ กียจไม่ขยันท�ำการ
งานของตนเองและเอาเปรียบผู้อื่นจนท�ำให้ชีวิตของตนเองล�ำบาก ขี้เกียจแม้กระทั่งต่อ
หน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบโดยไม่สนใจว่าจะท�ำให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด
ดังตัวอย่าง “มีชายคนหนึ่งไม่รู้จักท�ำมาหากิน ปลูกพริกปลูกมะเขือไว้หน้าบ้านสองสามกอ
ขี้เกียจรดน�้ำจะตักน�้ำรดก็ไม่ตัก ใช้เยี่ยวรดเอา” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 22)
และนอกจากนีย้ งั มีตวั ละครทีข่ เี้ กียจไม่ทำ� ตามค�ำสัง่ สอนของพ่อแม่ทหี่ วังดีตอ่ ตนเองเพราะ
ชอบความสะดวกสบายมากกว่าที่จะต้องท�ำการงาน ดังตัวอย่าง “อ้ายมักง่ายที่มีชื่อว่าอ้าย
เพชร งานการก็ไม่ท�ำ พ่อแม่ใช้ให้ไปก็ไม่ไปท�ำ เอาแต่นอนอย่างเดียว ใช้ให้ไปเรียนหนังสือ
ก็ไม่ไป” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 32) จากตัวอย่างแสดงถึงพฤติกรรมของตัว
ละครที่ขี้เกียจไม่ยอมท�ำแม้การงานที่เป็นผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดง
ถึงธรรมชาติของคนที่รักความสบายไม่สู้งาน หนักไม่เอาเบาไม่สู้ และไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อภาระหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังมีตัวละครชายที่มีพฤติกรรมเห็นแก่ตัวเอาเปรียบ
แม้กระทัง่ ภรรยาของตนเองโดยการไม่ยอมท�ำการงานในบ้านปล่อยให้เป็นภาระของภรรยา
เพียงคนเดียวซึง่ นับว่าเป็นพฤติกรรมทีไ่ ม่ดอี ย่างยิง่ ของผูช้ ายทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ครอบครัว ดังตัวอย่าง
“มีชายคนหนึ่งไม่รู้จักท�ำมาหากินไปเล่นแต่หมากรุกทุกวัน มีเวลาว่างก็คอยดูเมียท�ำอะไร
ตักน�้ำ หุงข้าว ท�ำอะไรรู้ไปหมดเพราะเป็นหมอดู” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 21)
2.2 ตัวละครชายทีโ่ กหก จากการศึกษาพบตัวละครชายทีม่ พี ฤติกรรมชอบโกหก
ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองท�ำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีท�ำให้ตนเองไม่ได้การยอมรับและถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ดังตัวอย่าง
“มีคนแก่คนหนึ่งอดอยาก มีลูก ๆ ก็ไม่สนใจ ปล่อยให้อด ๆ อยาก ๆ วันหนึ่งหลานมาเที่ยว
หา ก็เอาของมาให้หลานดูบอกว่าเนี่ยกูมีทองเอาซุกไว้ตามที่นอน หลานจึงไปบอกพ่อแม่ว่า
ปู่มีทอง ตั้งแต่นั้นมาลูกหลานก็เอาข้าวเอาน�้ำมาให้หวังจะได้ทอง ต่อมาคนแก่ตายลูกก็ดีใจ
ว่าจะได้ทองก็ไปยืมเงินคนอืน่ มาจัดงานศพใหญ่โต พอเสร็จงานเอาทองไปขายทางร้านบอก
ว่าเป็นทองเหลือง ในที่สุดก็เป็นหนี้เป็นสินเขา” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 19)
จากตัวอย่างเกิดจากลูกหลานไม่ได้ท�ำหน้าที่ของลูกที่ต้องเลี้ยงดูและปรนนิบัติดูแลพ่อแม่
เมื่อท่านแก่ชราเมื่อลูกไม่เลี้ยงดูจึงถูกพ่อแกล้งหลอกว่ามีทรัพย์สมบัติมากเพื่อให้ลูก ๆ ที่
อยากได้เงินทองมาเลี้ยงดูตนเองและสุดท้ายเมื่อพ่อเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีเงินทองหรือมรดก
ให้ตามที่โกหกไว้ ยังพบตัวละครที่โกหกคนอื่นเพราะหวังประโยชน์และสิ่งตอบแทนโดยไม่
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สนใจว่าผู้อื่นจะได้รับความเดือดร้อนจากการกระท�ำของตนเองดังตัวอย่าง “พ่อแม่มีลูกอยู่
คนหนึ่ง ทีนี้ลูกตาย แม่ก็ร้องห่มร้องไห้หาลูกอยู่ทุกวันทุกคืน วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาหา
แล้วบอกว่าคุณนายข้าไปเที่ยวเจอลูกคุณนายอีกหมู่บ้านหนึ่ง ก็ลูกคุณนายตายแล้วไปเกิด
ทีโ่ น้น เป็นข้าทาสเขา มันสัง่ มาว่าขอเงินหนึง่ พันเอาไปใช้หนีเ้ ขา เอาเสือ้ ผ้าด้วยฉันจะเอาไป
ให้มัน คุณนายก็ให้เงินกับเสื้อผ้าแก่ชายคนนี้ไป” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 26)
จากตัวอย่างตัวละครที่โกหกคนอื่นล้วนมีเจตนาที่จะได้ประโยชน์จากคนอื่น
และต่ า งก็ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการโกหกของตนไม่ ไ ด้ โ กหกเพื่ อ แกล้ ง ให้ เ กิ ด ความ
สนุ ก สนานเป็ น พฤติก รรมที่ไ ม่ดีแ ละท�ำให้ผู้อื่น ได้รับ ความเสี ย หายจากพฤติ ก รรมนั้ น
นอกจากนี้ยังมีตัวละครที่เป็นพระสงฆ์ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่สมณเพศ คือ
โกหกชาวบ้านให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์แก่ตน ดังตัวอย่าง “พ่อแม่ก็ถามว่า
ใครดูให้ว่าพี่หนานโนเป็นเสือแก้วเป็นกระสือ ก็บอกว่าครูบา ก็พากันไปหาครูบา ๆ ก็
บอกว่าพี่หนานโนยังโกหกให้โค่นต้นไม้ ข้าก็จะโกหกบ้างเป็นไรไป” (Kusumanon &
Srifah, 1994, p. 27) จากตัวอย่างแสดงพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีเจตนาหวังในลาภ
สั ก การะเพราะประพฤติ ต นไม่ เ หมาะสมชาวบ้ า นจึ ง ไม่ เ กิ ด ศรั ท ธาจึ ง หาอุ บ ายหลอก
ลวงชาวบ้ า นเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนและพระสงฆ์ ที่ โ กหกคนอื่ น ซึ่ ง เป็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสมส�ำหรับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในฐานะผู้น�ำทางจิตวิญญาณของชาวบ้าน
		
2.3 ตัวละครชายทีช่ อบขโมย จากการศึกษาพบตัวละครชายทีช่ อบลักขโมยสิง่ ของ
หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ ไปเป็นของตนเอง ดังตัวอย่าง “มีไอ้ตาบอดสองคน ได้แอบไปขโมยเรือ
ชาวบ้าน เรือจอดอยูใ่ นสระ เมือ่ ไปถึงก็ลงมือพายก็พายวนไปวนมาอยูใ่ นสระ” (Kusumanon
& Srifah, 1994, p. 23) นอกจากนีย้ งั มีตวั ละครชายทีม่ พี ฤติกรรมขโมยทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ อีก
เช่น “มีไอ้หูหนวกกับไอ้ตาบอด ได้แอบไปขโมยไก่ชาวบ้าน เขาก็เข้าไปในเล้าไก่ก็เจอตะเข่ง
ไอ้หนวกคว้าไว้ ก็หนักคิดว่าคงมีไก่หลายตัวก็ดีใจรีบยื่นให้ไอ้ตาบอด” (Kusumanon &
Srifah, 1994, p. 25) จากตัวอย่างตัวละครทีเ่ ป็นขโมยทัง้ สองต่างเป็นคนพิการตาบอดเหมือน
กันทีม่ พี ฤติกรรมชอบขโมย ซึง่ นิทานพืน้ บ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องการให้นทิ าน
มีความสนุก ตลกขบขันจึงก�ำหนดให้ตวั ละครทีพ่ กิ ารทางกายเป็นผูข้ โมยทรัพย์สนิ ของคนอืน่
2.4 ตัวละครชายที่ตระหนี่ จากการศึกษาพบตัวละครที่มีความตระหนี่หรือขี้
เหนียวไม่รู้จักแบ่งปันสิ่งของของตนเองให้กับผู้อื่น ดังตัวอย่าง “มีเจ้าอาวาสอยู่วัดหนึ่ง
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ใครจะเอาของในวัดกินไม่ได้ ขี้เหนียว มีโยมคนหนึ่งชื่อว่าหนานโนอยู่บ้านใกล้วัด อยาก
กินผลไม้ในวัดครูบาก็ไม่ให้กิน” (Kusumanon & Srifah, 1994, p. 27) จากตัวอย่างตัว
ละครที่เป็นพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีความตระหนี่ซึ่งต่างจากพระสงฆ์โดยทั่วไปเพราะโดยปกติ
แล้วพระสงฆ์จะเป็นผู้มีเมตตา คอยช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ผู้ที่ขัดสนหรือได้รับความ
เดือดร้อนเสมอโดยการช่วยเหลือและแบ่งปันอาหารให้ผู้ยากไร้หรือขัดสนตามสมควร
ซึ่งบทบาทของพระสงฆ์คือมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนชาวบ้านทั้งในด้านกายและใจ
คืออบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีให้มีศีลธรรมและมีจิตใจโอบอ้อมอารี รู้จัก
สงสารและเห็นใจผู้อื่น แต่ตัวละครที่เป็นเจ้าอาวาสรูปนี้กลับประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับบทบาทของพระสงฆ์ตามที่ควรจะเป็นเพราะเป็นผู้มีความตระหนี่ไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
จากการศึกษานิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวละครฝ่ายชายมี
พฤติกรรมที่เป็นลักษณะของชาวบ้านทั่วไปที่มองว่าประโยชน์และความสุขของตนส�ำคัญ
กว่าเสมอและต้องท�ำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองเป็นฝ่ายได้ประโยชน์หรือได้เปรียบคนอื่น
พบว่าตัวละครชายมีพฤติกรรมที่ไม่ดีและแสดงออกอย่างชัดเจน 4 ลักษณะคือ ตัวละคร
ชายที่ขี้เกียจไม่ขยันท�ำการงานแม้เพื่อประโยชน์ของตน ตัวละครชายที่โกหกเพื่อหวัง
ประโยชน์ที่ตนจะได้รับ ตัวละครชายที่ขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน และตัวละครชาย
ที่ตระหนี่คือพระสงฆ์ซึ่งแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพทางสังคมของตนเอง

สรุปและอภิปรายผล
นิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์พบลักษณะของตัวละครฝ่ายชาย
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ บทบาทและพฤติกรรมของตัวละครฝ่ายชาย สรุปผลได้ดังนี้
1. บทบาทของตั ว ละครฝ่ า ยชายที่ ป รากฏในนิ ท านพื้ น บ้ า นอ� ำ เภอลั บ แล
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย บทบาทตัวละครที่เป็นพ่อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คื อ พ่ อ ผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด และพ่ อ เลี้ ย ง บทบาทตั ว ละครที่ เ ป็ น พระฤๅษี บทบาทตั ว ละคร
ที่ เ ป็ น พระสงฆ์ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ พระสงฆ์ ที่ ป ฏิ บั ติ ดี แ ละพระสงฆ์ ที่
ปฏิบัติไม่ดี บทบาทตัวละครฝ่ายชายที่เป็นสามี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สามี
ที่ มี ภ รรยาคนเดี ย วและสามี ที่ มี ภ รรยาหลายคนและบทบาทตั ว ละครที่ เ ป็ น ลู ก เขย
2. พฤติ ก รรมของตัว ละครฝ่ายชายที่ป รากฏในนิ ท านพื้ น บ้ า นอ� ำ เภอลั บแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าตัวละครฝ่ายชายมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจน 4 ลักษณะ
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คื อ ตั ว ละครชายที่ ขี้ เ กี ย จ ตั ว ละครชายที่ โ กหก ตั ว ละครชายที่ มี พ ฤติ ก รรมชอบ
ขโมย และตัวละครชายที่ตระหนี่ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในทางที่ไม่ดีและท�ำให้
เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นท�ำให้ไม่ได้รับความเคารพรักและความนับถือจากผู้อื่น
จากการศึกษาภาพสะท้อนของตัวละครชายที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน อ�ำเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านบทบาทและพฤติกรรมพบว่าตัวละครชายที่ปรากฏใน
นิทานพื้นบ้านอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีบทบาทที่แสดงถึงสถานะทางสังคมอย่าง
ชัดเจน เช่น ตัวละครที่ท�ำหน้าที่พ่อ ตัวละครที่เป็นพระฤๅษี ซึ่งแสดงถึงสถานะทางสังคม
ของคนในอดีตที่สะท้อนผ่านนิทานในบทบาทของฤๅษีเนื่องจากปัจจุบันไม่มีผู้ถือเพศบวช
เป็นฤๅษีในสังคมไทย ตัวละครที่เป็นพระสงฆ์ ตัวละครท�ำหน้าที่สามี และตัวละครที่ท�ำ
หน้าที่ลูกเขย ในด้านพฤติกรรมพบว่าตัวละครชายมีพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นการกระท�ำ
ทีห่ วังประโยชน์สว่ นตนเป็นส�ำคัญโดยไม่คำ� นึงถึงผูอ้ นื่ ว่าจะได้รบั ผลกระทบจากพฤติกรรมที่
ตนเองแสดงออกมาอย่างไรคือเป็นคนขี้เกียจ ชอบโกหก ชอบขโมยและตระหนี่ พฤติกรรม
ของตัวละครสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและค่านิยมของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนและสื่อ
ความหมายได้อย่างตรงไปตรงมาและปรากฏพฤติกรรมของตัวละครในด้านลบทั้งหมด
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