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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการแต่งงานข้ ามมิติท่ปี รากฏในนิทานพื้นบ้ านไทย 2) เพื่อศึกษาความสาเร็จและความ
ล้ มเหลวในการบูรณภาพของการแต่ งงานข้ ามมิติในนิทานพื้นบ้ านไทย และ 3) เพื่อศึกษาผลสะท้ อนทางสังคมของการแต่งงานข้ ามมิติใน
นิทานพื้นบ้ านไทย โดยเลือกศึกษานิทานพื้นบ้ านไทยจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ของมูลนิธิสารานุก รมวัฒนธรรมไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะการแต่งงานข้ ามมิติท่ปี รากฏในนิทานพื้ นบ้ านไทยมี 3 ลักษณะ คือ มนุษย์แต่ งงานข้ ามมิติกับสัตว์
มนุษย์แต่งงานข้ ามมิติกับอมนุษย์ และมนุษย์แต่ งงานข้ ามมิติกบั มนุษย์ท่มี ีกาเนิดประหลาด ส่วนการศึกษาความสาเร็จและความล้ มเหลวใน
การบูรณภาพของการแต่ งงานข้ ามมิติในนิทานพื้นบ้ านไทย พบว่ า ลักษณะที่เป็ นความสาเร็จ คือ การมีบุตรที่ดี การสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างเป็ นปกติสุข และการมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ ึน ในขณะที่ลักษณะที่เป็ นความล้ มเหลว คือ การไม่มีบุตร และไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างเป็ นปกติสขุ ส่วนผลสะท้ อนทางสังคม คือ การแต่งงานข้ ามมิติเป็ นอุปลักษณ์ทาให้ เห็นถึงความหลากหลายของคนในสังคม และไม่ใช่
เรื่องใหม่ในสังคม แต่เป็ นเรื่องที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้ ว
คาสาคัญ: การแต่งงานข้ ามมิติ นิทานพื้นบ้ านไทย ความสาเร็จและความล้ มเหลวในการบูรณภาพ
Abstract
This article aims to: 1) study the characterization of cross-dimensional marriage as represented in Thai folktales, 2) study the
success and failure in integration of cross-dimensional marriage in Thai Folktales, and 3) study the social reflection of crossdimensional marriage in Thai folktales. In this study, Thai Folktales from four geographical regions as collected in the Encyclopedia
of Thai Culture, published by Siam Commercial Bank Foundation, are selected for study. The results show that there are three types
of cross-dimensional marriage represented in Thai folktales: human-animal marriage (between a human and an animal), humannon-human marriage ( between a human and a ‘ spirit’ being) and human-unusual birth marriage ( marriage between a normal
human and a being who has human form but was born in an unusual way). The successes of cross-dimensional marriage in Thai
folktales are as follows: success in having good children and living happily together. The failures in marriage include being
childless, living separately. The results of this reflection, sees a variety of different people in society, and that marriage across
dimensions is metaphorical and not new to society, but has existed since ancient times.
Keywords: Cross-Dimensional Marriage, Thai Folktale, Success and Failure in Integration

บทนา

นิยามนี้ การแต่งงานจึงเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งทางสังคม
เพื่ อให้ คนในสัง คมได้ รั บ รู้ ว่ า ชายและหญิ ง ที่ ผ่ านการ
คาว่า “แต่งงาน” ในพจนานุกรมฉบับ Office of Royal แต่ งงานจะอยู่ กิน เป็ นสามี ภ รรยากัน ตามประเพณี แ ละ
Society of Thailand (2013) ให้ ความหมายว่า “การทาพิธี วัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่น
เพื่ อให้ ชายหญิงอยู่กินเป็ นผัวเมียกันตามประเพณี ” จาก
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อย่ า งไรก็ ต าม Methawitthayakun (1989) แสดง
ทัศนะว่า การแต่งงานนั้นอาจแบ่งได้ เป็ นสองแบบ แบบแรก
คือ การแต่ งงานผ่ านพิ ธีกรรม โดยชายและหญิ งเข้ า พิ ธี
แต่งงานเพื่อการอยู่กินฉันสามีภรรยา เป็ นการแสดงออก
ถึงการเคารพในประเพณีและวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ซึ่งตรง
กับนิยามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานที่กล่าวมา
ข้ างต้ น นอกจากนี้ ยังมีการแต่ งงานอีกลักษณะหนึ่ง คือ
การแต่งงานที่ไม่ผ่านพิธกี รรม โดยชายและหญิงอยู่กนิ ฉัน
สามีภ รรยา โดยไม่ มีการเข้ าร่ วมพิ ธีก รรมตามประเพณี
และวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ซึ่งการแต่ งงานลักษณะนี้มัก
พบในชุมชนดั้งเดิม รวมทั้งในนิทานพื้นบ้ าน การแต่งงาน
ในลักษณะที่สองนี้ เป็ นเครื่องแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญ
ของการแต่งงานว่า แม้ ไม่มีพิธกี รรม แต่การสร้ างครอบครัว
ร่วมกันระหว่างชายหญิงนั้น เป็ นบทบาทหน้ าที่ท่สี าคัญยิ่ง
ต่อสังคมมนุษย์ เพราะเป็ นการตอบสนองต่อสัญชาตญาณ
ในการดารงเผ่าพันธุข์ องตนให้ สบื ทอดต่อไปได้
ตามธรรมชาติแล้ ว สิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะถูกสร้ างและ
กาหนดมาให้ มีการตอบสนองและความต้ องการสืบพันธุ์
กับสิ่งมีชีวิต ที่มีสายพั นธุ์เดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่ อดารง
เผ่าพันธุอ์ ันเป็ นเอกลักษณ์ของสายพันธุเ์ ดียวกันเอาไว้ ให้
รุ่นต่อๆ ไป แต่กป็ รากฏว่า ในตานานและนิทานของหลาย
วัฒ นธรรมยั งมี ก ารแต่ งงานอีกลั กษณะหนึ่ ง ที่เป็ นการ
แต่งงานระหว่างชายและหญิงที่ไม่ได้ เป็ นสายพันธุเ์ ดียวกัน
เป็ นการแต่งงานข้ ามมิติ คือ ข้ ามคุณลักษณะ ที่ได้ มาโดย
ชาติกาเนิดของตนเอง มาแต่งงานกั บผู้ท่ีมีคุณลักษณะที่
ได้ มาโดยชาติกาเนิดแตกต่างกับตน จนได้ ให้ กาเนิดบุตร
หรือ ธิด าที่มี ส ถานะทางสายเลื อ ดสองสถานะ เช่ น การ
แต่งงานระหว่างเทพกับมนุษย์ มนุษย์กบั ยักษ์ หรือมนุษย์
กับนางกินรี เป็ นต้ น จนได้ บุตรหรือธิดาที่เป็ นครึ่งมนุ ษย์
ลักษณะการแต่งงานทานองนี้ พบได้ ในเรื่องเล่าหรือตานาน
ในหลายวัฒนธรรม เช่ น ในเทพปกรณัมกรีก มีเรื่องของ
เทพเจ้ าซูส (Zeus) และนางแอลกมีนี (Alcmene) ที่ได้ ให้
กาเนิดเฮอคิวลิส (Hercules) ผู้มีเชื้อสายระหว่างเทพกับ
มนุ ษย์ และเป็ นผู้ท่มี ีความแข็งแรงและชานาญในการรบ
จนเป็ นบุคคลที่เป็ นตานานที่ยังคงมีการกล่าวขานมาจนถึง
ปัจจุบนั (Hamilton, 2013) หรือแม้ แต่ในวัฒนธรรมไทย
โดยเฉพาะในนิทานพื้นบ้ านก็มีลักษณะการแต่งงานดังกล่าว
เช่นกัน ที่เห็นได้ อย่างชัดเจนก็เช่นนิทานเรื่องพระอภัยมณี
ที่ในเรื่องมีภรรยาข้ ามเผ่าพันธุถ์ ึง 2 คน คนแรก คือ นาง
ยักษ์ผีเสื้อสมุทร และคนที่สอง คือ นางเงือก บุตรทั้งสอง

ของพระอภั ย มณี กม็ ี ลั ก ษณะที่พิ เศษกว่ าเด็ก ทั่ว ไป คื อ
สินสมุทรผู้มพี ละกาลังมาก และสุดสาครที่มคี วามสามารถ
ในการว่ายนา้ และดานา้ ที่เก่ง
การแต่งงานข้ ามมิตทิ ่ปี รากฏในนิทานพื้นบ้ านข้ างต้ นนี้
แม้ ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สามารถเกิดขึ้นหรือพบได้ ในชีวิต
จริง แต่กน็ ับว่ามีความน่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง ในฐานะที่นิทาน
มีบทบาทหน้ าที่สะท้ อนความคิดของกลุ่มคนตามยุคสมัยที่
นิทานนั้นๆ มีชีวิตอยู่ โดยปรากฏการณ์การแต่งงานข้ ามมิติ
ในนิทานพื้นบ้ านไทยนั้นสะท้ อนให้ เห็นถึง ความต้ องการ
ความแตกต่างของชีวิตคู่ อาจต้ องการใช้ ชีวิตกับผู้มีฐานะที่
ดีกว่ าตนเอง หรือมีลักษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่งที่สามารถ
นาพาชีวิตไปสู่ความสาเร็จได้ อีกทั้งผลที่เกิดการแต่งงาน
ข้ ามมิติยังอาจนามาซึ่งอานาจพิเศษของคู่แต่งงานข้ ามมิติ
หรือบุ ตร ที่น าความสามารถพิ เศษนั้น มาใช้ เพื่ อต่ อรอง
หรือ ช่ วยให้ พ้ น สภาพปั ญ หาที่เกิด กับคู่ แต่ งงานข้ ามมิ ติ
หรือบุตรไปได้ ซึ่งลักษณะอานาจพิเศษนี้เป็ นสิ่งที่มนุ ษย์
ไม่สามารถมีได้ ในชีวิตปกติ จึงสะท้ อนออกมาในนิทานที่
เป็ นลั ก ษณะการแต่ ง งานกับ สิ่ง อื่น ที่ไ ม่ ใ ช่ ม นุ ษ ย์ แต่ มี
คุ ณ ลัก ษณะอย่ างที่ต้ อ งการ เพื่ อเป็ นการบอกกับสังคม
ทางอ้ อมถึงความต้ องการนั้น และเพื่ อให้ เราได้ นาข้ อคิด
จากนิทานมาเป็ นแนวทางในการอยู่ร่วมกันในอย่ างเป็ น
ปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม และรูปแบบการใช้ ชีวิต ที่มนุษย์จะต้ อง
ยอมรับและปรับตัวให้ เข้ ากับความหลากหลายนั้นให้ ได้
ดังนั้ น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึ กษาการแต่ งงาน
ข้ ามมิติในนิทานพื้นบ้ านไทย โดยจะศึกษาถึง ลักษณะของ
การแต่งงานข้ ามมิตทิ ่ปี รากฏในนิทานพื้นบ้ านไทย รวมทั้ง
วิเคราะห์ ความสาเร็จและความล้ มเหลวในการบูรณภาพ
ของการแต่ งงานข้ ามมิติในนิทานพื้ นบ้ านไทย ตลอดจน
ศึกษาผลสะท้ อนทางสังคมที่ได้ จากการแต่งงานข้ ามมิติใน
นิทานพื้ นบ้ านไทย โดยหวังว่ าผลการศึกษาที่ได้ จะทาให้
เข้ าใจภาพของสัง คมไทย โดยเฉพาะแนวคิ ด เรื่ อ งการ
แต่งงานที่สะท้ อนแนวคิดผ่านการแต่งงานในนิทานพื้นบ้ าน
ไทยได้
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะการแต่งงานข้ ามมิติ ที่ปรากฏใน
นิทานพื้นบ้ านไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ความสาเร็จและความล้ มเหลวในการ
บูรณภาพของการแต่งงานข้ ามมิตใิ นนิทานพื้นบ้ านไทย
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3. เพื่อวิเคราะห์ผลสะท้ อนทางสังคมของการแต่งงาน
ข้ ามมิตใิ นนิทานพื้นบ้ านไทย

นิยามศัพท์

การแต่ งงานข้ ามมิติ หมายถึง การแต่ งงานระหว่ า ง
มนุษย์กบั สิ่งที่อยู่ต่างมิตกิ นั ทั้งมิตใิ นด้ านเผ่าพันธุ์ ภพภูมิ
วิธกี ารดาเนินการวิจัย
หรือชาติกาเนิดที่ต่างกัน ในที่น้ ีได้ แก่ การแต่งงานระหว่าง
1. รวบรวมเอกสารที่ใช้ ในการวิจัย คือ เอกสารเกี่ยวกับ มนุษย์กบั สัตว์ การแต่งงานระหว่างมนุษย์กบั อมนุษย์ และ
การแต่งงาน และนิทานพื้นบ้ านไทย
การแต่งงานระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ท่มี ีกาเนิดประหลาด
2. กาหนดขอบเขตของการศึกษา โดยการศึกษาการ ทั้งนี้ การแต่งงานข้ ามมิติในนิทานพื้ นบ้ านไทยจะปรากฏ
แต่งงานข้ ามมิตทิ ่ปี รากฏในนิทานพื้นบ้ านไทยนั้น จะเลือก ในรูปแบบของการแต่งงานที่ไม่ผ่านพิธีกรรม รวมถึงการ
ศึกษาข้ อมูลจากนิทานพื้ นบ้ านที่มีการเก็บรวบรวมไว้ ใน แต่ งงานที่เป็ นการดื่มหรือกินบางอย่ างจนทาให้ เกิด การ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ของมูลนิธสิ ารานุกรมวัฒนธรรม ตั้งครรภ์
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ พ.ศ.2542 เนื่องจากเป็ นเอกสาร
การบูรณภาพของการแต่งงานข้ ามมิติ หมายถึง การ
ที่มีการรวบรวมวรรณกรรม นิทานพื้ นบ้ าน และตานาน รวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันจากการแต่งงานระหว่างมนุษย์
ของไทยไว้ อย่างครอบคลุม โดยสารานุกรมวัฒนธรรมไทย กับสิ่งที่อยู่ต่างมิตกิ นั
ดังกล่าว ได้ แบ่งเนื้อหาออกเป็ นภูมภิ าครวม 4 ภาค ได้ แก่
ความส าเร็จ ในการบู ร ณภาพ หมายถึ ง การบรรลุ
ภาคกลาง 15 เล่ ม, ภาคเหนือ 15 เล่ม, ภาคใต้ 18 เล่ ม จุดมุ่งหมายหรืออุดมคติในการรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และภาคอีสาน 15 เล่ม ซึ่งในจานวนนี้มนี ทิ านพื้นบ้ านไทย โดยการแต่งงานข้ ามมิติ ความสาเร็จในระดับแรก คือ การ
ที่ปรากฏการแต่งงานข้ ามมิตทิ ้งั หมดรวม 59 เรื่อง ดังนี้
สามารถสืบทอดดารงเผ่าพันธุต์ ่อไปได้ ได้ แก่ การมีบุตรที่
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 8 เรื่อง ได้ แก่ ดี ความสาเร็จในระดับที่สอง คือ การสามารถอยู่ร่วมกัน
กากี, ไกรทอง, ความกตัญญู, จันทโครบ, ดอกพิกุลร่วง, ได้ อย่างเป็ นปกติสขุ และการมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ขี ้ นึ
นายพุทโธ, พระทินวงศ์ และพระอภัยมณี
ความล้ มเหลวในการบูรณภาพ หมายถึง การไม่บรรลุ
สารานุ ก รมวั ฒ นธรรมไทยภาคเหนื อ 14 เรื่ อ ง จุดมุ่งหมายหรืออุดมคติในการรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ได้ แก่ ขุนเก๋นกับนางหลาวคา, คนเป็ นเสือ, คนได้ เมียผี, โดยการแต่ งงานข้ ามมิ ติ คื อ ไม่ ส ามารถสืบ ทอด ด ารง
ช่างโพรงนางผมหอม, นางไข่ฟ้า (หมาเก้ าหาง), ลูกเขยงู, เผ่าพันธุไ์ ด้ ได้ แก่ การไม่มีบุตร และไม่สามารถอยู่ร่วมกัน
นางงูอม, นางบัวคา, นางมะพร้ าว, นางแมว, ปู่ แถนย่ า ได้ อย่างเป็ นปกติสขุ
แถน, พระญากุ่งหม่า, ละอองคอปาละ และอะอองอีจอ๊ ก
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 12 เรื่อง ได้ แก่
ผลการวิจัย
งูกายสิทธิ์, โต๊ะแชใจร้ าย, นางตะเคียน, นางอุทยั , นายทน
1. ลักษณะการแต่งงานข้ ามมิติในนิทานพื้นบ้ านไทย
นางทาน, พนางตุง, พระวรเนตร, รูปวาดที่มีปัญหา, ลูกเสือ
จากศึกษาการแต่งงานข้ ามมิตใิ นนิทานพื้นบ้ านไทย
กับลูกวัว, สินทุราช, หมาแม่ และท้ าวอาไพราช
สารานุ ก รมวั ฒ นธรรมไทยภาคอี ส าน 25 เรื่ อ ง ตามขอบเขตการวิจัย ที่กาหนดพบว่ า มีลักษณะของการ
ได้ แก่ กาละเกด, ไก่แ ก้ ว , ไก่ แก้ วหอมฮู , ขุน ทึง , ความ แต่งงานข้ ามมิตริ ะหว่างมนุษย์กบั สิ่งต่างๆ 3 รูปแบบ ได้ แก่
1.1 การแต่ งงานข้ ามมิติระหว่ างมนุ ษ ย์ กับสัต ว์
กตัญญู, งูเกงกอง, จะแกสาเป็ อ, ท้ าวคัชนาม, ท้ าวคาฟอง,
ท้ าวเฒ่ าค า, ท้ าวลิ้นทอง, ท้ าวสีทน, ท้ าวสีทนมโนราห์ , คือ การมี ค วามสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กับ สัต ว์อ ย่ า งใด
ท้ าวโสวัตร, หงส์หิน, นางผมหอม, ผีเกงกอย, เนียงต็วน อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ งู จระเข้ พญาแร้ ง คางคก พญา
ศัสตรา, พระสวาทกับนางบัวตูม, มีเนิก, ฤาษีตาไฟ, สินไซ, วานร ชะนี เต่า เสือ หมา หมาจิ้งจอก มดง่าม และนางแมว
1.2 การแต่งงานข้ ามมิตริ ะหว่างมนุษย์กบั อมนุษย์
สุริวงศ์, สุพรหมโมกขา และอุสาบารส
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่รวบรวม ตามขอบเขต คือ การมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั อมนุ ษย์อย่างใด
อย่ างหนึ่ ง ซึ่งตาม Office of Royal Society of Thailand
การศึกษาที่กาหนดในวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(2013) ให้ ความหมายคาว่ า “อมนุ ษย์” หมายถึง “ผู้ท่ี
4. นาเสนอผลการวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์
มิใช่ มนุษย์ (หมายรวมทั้ง เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต
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อสุรกาย ภูตผีปิศาจ เป็ นต้ น) แต่โดยมากหมายถึง ภูตผี
ปิ ศาจ” การแต่งงานข้ ามมิติในรูปแบบนี้ สามารถจาแนก
ลักษณะย่ อยได้ อีก 2 แบบ ได้ แ ก่ แบบที่ 1 อมนุ ษ ย์ท่ีมี
รูปร่าง คือ ครุฑ นางฟ้ า/พระอาทิตย์ นาค พระเพลิง ยักษ์
กินรี ผี นางเงือก นางโมรา และหญิงในรูปวาด และแบบที่ 2
อมนุษย์ท่ไี ม่มรี ปู ร่าง คือ การดื่มหรือกินบางอย่างจนทาให้
เกิดการตั้งครรภ์ ซึ่งในนิทานไม่ได้ บอกว่าเป็ นการแต่งงาน
ข้ ามมิติ กับใคร แต่ จะบอกถึงกาเนิ ดของตัวละครว่ าใคร
เป็ นพ่ อ โดยตัวละครเอกฝ่ ายหญิงได้ ด่ ืมนา้ ที่ขังอยู่ในสิ่ง
ต่ อไปนี้ คือ น้าในรอยเท้ าช้ าง น้าในรอยเท้ าชะนี น้าใน
ปลักวัว นา้ ในหลุมอาบนา้ เสือ ปัสสาวะในรอยเท้ าช้ าง และ
นา้ ในกระโหลกของพ่อ
1.3 การแต่งงานข้ ามมิติระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์
ที่มกี าเนิดประหลาด คือ การมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ท่เี กิด อาศัย หรือมีชีวิตอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
คือ เขี้ยวจระเข้ ดอกบัว เขี้ยวเสือ งาช้ าง ต้ นไม้ ไข่ และ
มะพร้ าว
2. การศึ กษาความสาเร็จ และความล้ มเหลวในการ
บูรณภาพของการแต่งงานข้ ามมิติในนิทานพื้นบ้ านไทย
การศึกษาการแต่งงานข้ ามมิตใิ นนิทานพื้นบ้ านไทย
จากกลุ่มข้ อมูลที่เป็ นกรณีศึกษา พบว่า การก้ าวข้ ามพื้นที่ท่ี
อยู่ อาศัย รวมถึงการก้ าวข้ ามลักษณะหรือคุณสมบัติบาง
ประการในการแต่ งงานข้ ามมิ ติซ่ึ งไม่ ใช่ วิ ถีป กติในแบบ
แผนการดาเนินชีวิตในสังคมนั้น อาจก่อให้ เกิดผลทั้งคุณ
คือ ความสาเร็จ และโทษ คือ ความล้ มเหลว ได้ ท้งั สองทาง
ดังนี้
2.1 ความสาเร็จในการบูรณภาพของการแต่งงาน
ข้ ามมิตใิ นนิทานพื้นบ้ านไทย
จากการศึกษาความสาเร็จ ในการบู รณภาพ
ของการแต่ งงานข้ ามมิติในนิ ทานพื้ นบ้ านไทย พบว่ า มี
สองระดับ ระดับแรก คือ การสามารถสืบทอดดารงเผ่าพันธุ์
ต่ อไปได้ และระดับ สอง คือ การสามารถอยู่ ร่ว มกัน ได้
อย่ างเป็ นปกติ สุข และการมีชี วิต ความเป็ นอยู่ ท่ีดีข้ ึน มี
รายละเอียด ดังนี้
2.1.1 การสามารถสืบ ทอดด ารงเผ่ า พั น ธุ์
ต่อไปได้
การสามารถสืบ ทอดด ารงเผ่ า พั น ธุ์
ต่อไปได้ เป็ นความสาเร็จในการบูรณภาพระดับแรก คือ
เป็ นการบรรลุจุดมุ่งหมายของการแต่งงาน ทั้งนี้ เพราะการ
แต่ งงานเป็ นการตอบสนองต่ อสัญ ชาตญาณในการดารง

เผ่าพันธุ์ ซึ่งในนิทานพื้นบ้ านของไทย พบว่า ผลแห่งความ
สาเร็จ ในการบู รณภาพที่สามารถสืบ ทอดด ารงเผ่ าพั น ธุ์
ต่อไปได้ คือ การมีบุตรที่ดี ในนิทานพื้นบ้ านไทยบุตรที่มี
สองสถานะทางสายเลือด ซึ่งเป็ นผลมาจากการแต่ งงาน
ข้ ามมิติมักจะมีคุณลักษณะพิเศษอย่างใดอย่ างหนึ่งที่เป็ น
สิ่งติดตัวมาแต่กาเนิด สาหรับใช้ ในการปกป้ องช่ วยเหลือ
ให้ พ้ น อุป สรรค คุณ ลั กษณะเหล่ านี้ น่ าจะเป็ นผลมาจาก
ลักษณะเด่นของผู้เป็ นบิดามารดา ยกตัวอย่างเช่น สินสมุทร
และสุดสาคร ในนิทานพื้นบ้ านภาคกลาง เรื่อง พระอภัยมณี
(Siam Commercial Bank Foundation, 1999a) สินสมุทร
เป็ นบุตรของพระอภัยมณีท่เี กิดจากนางยักษ์ผีเสื้อสมุทร
สินสมุทรมีลักษณะพิเศษ คือ เป็ นผู้มพี ละกาลังมากเนื่องจาก
มีแม่เป็ นยักษ์และสินสมุทรเองก็เป็ นผู้ท่ผี ลักหิน เพื่อเปิ ด
ปากถ ้าให้ พ ระอภั ยมณี ส ามารถหนี น างผีเสื้อ สมุ ท รมาที่
เกาะแก้ วพิสดารได้ และที่เกาะแก้ วพิสดารนี้เองพระอภัยมณี
ได้ พบกับนางเงือกและได้ นางเป็ นภรรยาคนที่สอง มีบุตร
ด้ วยกัน คือ สุดสาคร สุดสาครมีลักษณะพิ เศษเป็ นผู้ท่ีมี
ความสามารถในการว่ายนา้ และดานา้ เก่ง สามารถจับและ
นาม้ านิลมังกรมาเป็ นพาหนะของตนเองได้ คุณลักษณะ
พิเศษของสุดสาครน่าจะเป็ นด้ วยแม่เป็ นนางเงือกนั่นเอง
อย่ างไรก็ดี สิ่งที่เป็ นความสาเร็จใน
การบูรณภาพที่เห็นได้ ชัดเจนจากนิทานพื้นบ้ านไทยที่เป็ น
การบรรลุ จุดมุ่ งหมายของการแต่ งงาน คือ การสืบทอด
ด ารงเผ่ า พั น ธุ์ต่ อ ไปได้ น้ั น ก็คือ บุ ต รที่ดีท่ีเกิด จากการ
แต่งงานข้ ามมิติ มักจะไปสร้ างอาณาจักรใหม่ หรือเผ่าพันธุ์
ใหม่ ซึ่ ง เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องการสืบ ทอด และแผ่ ข ยาย
เผ่ าพั นธุ์ ยกตัวอย่ างเช่ น นิทานพื้ นบ้ านภาคเหนือ เรื่อง
ฅนเป็ นเสือ (Siam Commercial Bank Foundation, 1999b)
นิทานเรื่องนี้กล่าวถึงการแต่งงานข้ ามมิตริ ะหว่างคนกับสัตว์
คือ คนแต่งงานกับเสือ เนื้อเรื่องเล่าถึงเจ้ าหญิงคนจีนคนหนึ่ง
ที่ตาบอดถูกลอยแพมาติดที่ริมฝั่งนา้ และได้ พบกับเสือเผือก
จนได้ อยู่ด้วยกันจนมีลูกชาย 3 คน ต่อมาลูกชายทั้งสามได้
แยกย้ ายกันไปตั้งถิ่นฐานในที่ต่างกัน โดยคนหนึ่งไปอยู่ท่ี
เมืองไทย คนหนึ่ งไปอยู่ ท่ีเมืองคอง (เมือ งของชาวคาตี่
หรือไทแลง) และคนสุดท้ ายไปอยู่ท่เี มืองมีด (ที่แม่นา้ โขง
ในรัฐฉาน) ถึงแม้ ว่าในนิทานจะไม่ได้ กล่าวถึงลักษณะพิเศษ
ของบุตรทั้งสาม แต่กแ็ สดงให้ เห็นว่า บุตรทั้งสามอันเกิด
จากการแต่งงานข้ ามมิติระหว่างมนุษย์กบั สัตว์ ได้ ไปสร้ าง
อาณาจักรในดินแดนต่างๆ และนิทานเรื่องนี้กเ็ ป็ นนิทาน

73

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(1)

ที่อธิบายถึงเหตุผลว่า เหตุใดจึงเรียกคนไทใหญ่ว่าเป็ นคน
ชาติเสือ
อีก ตัวอย่ างหนึ่ ง ที่เป็ นความส าเร็จ
ในการบูรณภาพของการแต่ งงานข้ ามมิติท่ีสามารถสร้ าง
เผ่ าพั นธุ์ใหม่ คือ นิ ท านพื้ นบ้ านภาคอีสาน เรื่อ ง มีเนิ ก
(Siam Commercial Bank Foundation, 1999c) เป็ นนิทาน
ที่อธิบายถึงกาเนิดเชื้อชาติของคนเขมรที่มีจุดเริ่มต้ นจากการ
แต่งงานระหว่างมนุษย์กบั นาค โดยเนื้อเรื่องเล่าว่า เต่าใหญ่
ตัวหนึ่งได้ แอบเข้ ามาในสระสรงที่อยู่ในเขตพระราชฐานที่
เหล่านางสนมกานัลและพระธิดาลงมาเล่นนา้ เต่าได้ ส่งเสียง
ดัง “ฟ่ อ” ตามลักษณะของเต่า เหล่ านางสนมกานัลและ
พระธิดาเกิดความตกใจคิดว่าเป็ นเสียงงูเห่ า จนพระราชา
สั่งให้ วิดนา้ ในบ่อออกพบแต่เพียงเต่าตัวเดียวจึงสั่งให้ โยน
เต่าทิ้งน้า เต่ าได้ จมลงถึงเมืองบาดาลจึงถูกทหารพระยา
นาคราชจับไป เต่าแกล้ งกล่าวว่า ตนเองนั้นเป็ นราชทูตจาก
เมืองมนุ ษ ย์ ท่ีม าเพื่ อ บอกข่ าวให้ พ ระยานาคราชไปสู่ข อ
พระธิด าที่เมือ งมนุ ษ ย์ เพื่ อความสัม พั น ธ์ระหว่ างเมือ ง
ทั้งสอง จนเมื่อพระยานาคราชเดิน ทางไปสู่ขอพระธิด า
เจ้ าเมืองมนุษย์มิได้ ส่งผู้ใดไปตามคาขอนั้น แต่มิอาจปฏิเสธ
คาขอนั้นได้ เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดสงครามตามมา จึงให้
พระธิดาแต่งงานกับพระโอรสของนาคราช จนได้ สบื เผ่าพันธุ์
ระหว่างมนุษย์กบั นาคกลายเป็ นชาติพันธุใ์ หม่ คือ คนเขมร
และด้ วยเหตุน้ ี เอง จึงทาให้ ในพิ ธีแ ต่ งงานของคนเขมร
จะต้ องมีการนาเต่ามาใช้ ในพิธดี ้ วยเสมอ
นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่ า บุตรที่ดี
อันเป็ นผลสาเร็จจากการบูรณภาพในการแต่งงานข้ ามมิติ
ในนิทานพื้นบ้ านไทยนั้น มักจะเป็ นผู้ท่ีมีคุณธรรมสาคัญ
ตามค่ านิ ยมของคนไทย ที่สาคัญ ได้ แ ก่ ความกตัญ ญู ที่
ถึงแม้ ว่า ลั กษณะทางชาติกาเนิ ด ของตนจะแตกต่ างกับ
มารดา บุตรก็มิได้ ดูถูกดูแคลนถึงสถานะที่ต่าต้ อยในชาติ
กาเนิดของมารดาตนเอง เช่น นิทานพื้นบ้ านภาคใต้ เรื่อง
หมาแม่ (Siam Commercial Bank Foundation, 1999d)
กล่ าวถึง หญิงสาวสองคนที่มีแม่เป็ นหมา นางทั้งสองเกิด
จากการที่แ ม่ ห มาได้ ไปกิน พระบั ง คน (อุ จ จาระ) ของ
เจ้ าพระยาองค์หนึ่ง จนออกลูกมาเป็ นมนุ ษย์ และเมื่อลูก
สาวทั้งสองได้ เป็ นนางพญาเมือง แม่หมาจึงเดินทางมาเยี่ยม
ลูกสาวทั้งสองของแม่หมานั้น คนหนึ่ง คือ ลูกคนโตเป็ น
บุตรที่ไม่ดี เมื่อแม่หมามาเยี่ยมก็รังเกียจขับไล่ไปจนแม่หมา
ต้ องมาอยู่กบั ลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็ นบุตรที่ดี ดูแลปรนนิบัติ
แม่หมาเป็ นอย่ างดี เมื่อแม่ หมาตายลง ลูกสาวคนเล็กได้
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เก็บกระดูกไว้ บูชา จนต่อมาพบว่า กระดูกของแม่หมานั้น
กลายเป็ นทองคา เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้สะท้ อนให้ เห็น
ว่า บุตรที่ดอี นั เป็ นความสาเร็จของการบูรณภาพ นอกจาก
จะมีลักษณะพิ เศษภายนอกแล้ ว ยังมีความพิเศษในด้ าน
คุณธรรมเรื่องความกตัญญูอนั เป็ นความพิเศษจากภายใน
เป็ นผลจากความดีท่ีบุต รคนเล็กไม่ ได้ ดูห มิ่น ดูแคลนใน
การที่จะดูแลแม่หมา ตรงข้ าม บุตรกลับแสดงออกถึงความ
กตัญญูท่ไี ม่ท้ งิ แม่ท่มี ีลักษณะแตกต่างกับตน ทาให้ ได้ รับ
ผลตอบแทนที่ดใี นตอนท้ ายเรื่อง
2.1.2 การสามารถอยู่ ร่วมกัน ได้ อย่ างเป็ น
ปกติสขุ
ความสาเร็จในการบูรณภาพระดับ ที่
สอง คือ การสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างเป็ นปกติสขุ และมี
ชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ นึ เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงอุดมคติ
ในการบูรณภาพหรือการรวมกันระหว่างคู่แต่งงานสองฝ่ าย
ที่มีท่มี าต่างมิติกนั ไม่ว่าจะเป็ นเผ่าพันธุ์ ภพภูมิ หรือชาติ
กาเนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่ างชัดเจน ผู้ท่จี ะประสบ
ความสาเร็จในการบูรณภาพจากการแต่ งงานข้ ามมิติ จึง
ต้ อ งผ่ า นบททดสอบต่ า งๆ ที่เข้ ามาในชี วิ ต คู่ และต้ อ ง
แสดงออกถึงความมั่นคงในความรัก และความมั่นคงใน
การใช้ ชีวิตที่มีต่อกันจนนาไปสู่การฟั นฝ่ าอุปสรรคต่ างๆ
เพื่อให้ ได้ ใช้ ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเป็ นปกติสขุ
ตัวอย่างเช่นในนิทานพื้นบ้ านภาคเหนือ
เรื่ อ งนางไข่ ฟ้ า (Siam Commercial Bank Foundation,
1999b) ที่กล่าวถึงชายคนจนได้ ไปพบไข่ใบใหญ่อยู่ในป่ า
จึงเก็บมาไว้ ท่บี ้ าน และพบว่ามีสาวงามออกมาจากไข่ท่ตี น
เก็บมา และได้ ทาอาหารให้ ชายคนจนกิน หลังจากนั้นจึงได้
นางที่เกิดมาจากไข่เป็ นภรรยา ต่ อมาเจ้ าเมืองเกิดพอใจ
ในตัวภรรยาชายคนจน จึงสั่งให้ เขานาไก่ชนมาตีกนั หากแพ้
จะต้ องยกภรรยาให้ เมื่อ ภรรยาทราบเรื่ อ งจึ งเสกคาถา
นาไก่ชนมาให้ สามีตนเองจนไก่เจ้ าเมืองแพ้ หลังจากนั้น
เจ้ าเมืองก็ยังสั่งให้ ชายคนจนนาวัวมาชนกัน อีก หากแพ้
จะต้ องยกภรรยาให้ เมื่อ ภรรยาทราบเรื่ อ งจึ งเสกคาถา
นาวัวชนมาให้ สามี และวัวของเจ้ าเมืองก็เป็ นฝ่ ายแพ้ อีก
จึงสั่งให้ ชายคนจนนาช้ างมาชนกันอีก หากแพ้ จะต้ องยก
ภรรยาให้ เมื่อภรรยาทราบเรื่องจึงเสกคาถานาช้ างชนมา
ให้ สามีจนฝ่ ายเจ้ าเมืองแพ้ อกี และเจ้ าเมืองบอกว่าอีกเจ็ด
วั น จึ ง จะยกเมื อ งให้ ถึ ง แม้ ว่ า คู่ แ ต่ ง งานข้ ามมิ ติ ท้ั ง สอง
จะต้ องพบกับกลอุบายที่เจ้ าเมืองพยายามจะทาให้ ได้ นาง
ไข่ฟ้ามาเป็ นภรรยา แต่ด้วยความรักที่มีต่อกันจึงทาให้ ท้งั

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(1)

สองช่ วยกัน แก้ ปั ญ หาจนสามารถผ่ านบททดสอบต่ างๆ
ที่เข้ ามาในชีวิตคู่ไปได้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างเป็ น
ปกติสขุ ในที่สดุ
อีกตัวอย่างที่ทาให้ เห็นถึงความสาเร็จ
ของแต่งงานข้ ามมิตทิ ่ตี ้ องฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ อยู่
ร่วมกันได้ อย่างเป็ นปกติสขุ ได้ แก่ นิทานพื้นบ้ านภาคอีสาน
เรื่องสุริวงศ์ (Siam Commercial Bank Foundation, 1999c)
นิทานเรื่องนี้กล่าวถึงท้ าวสุริวงศ์ผ้ อู อกตามหานางไกรสร ผู้
ที่ถอื กาเนิดมาจากดอกบัว เมื่อครั้งที่ท้งั สองต้ องพลัดพราก
จากกันหลังจากที่ท้าวสุริวงศ์ต้องออกตามหาพระมารดา
โดยได้ ท้ งิ ให้ นางไกรสรอยู่กบั พระฤาษีและในระหว่างการ
ออกตามหาพระมารดานี้เองท้ าวสุริวงศ์ได้ มภี รรยาเพิ่ม ทั้ง
นางกินรีห้าพี่น้อง นางยี่ส่นุ ธิดาเจ้ าเมืองปั ญจรา นางสร้ อย
สุนทรธิดาเจ้ าเมืองเสตา และนางบุปผา ซึ่งตลอดการออก
ค้ นหานางไกรสรท้ าวสุริวงศ์ต้องพบกับอุปสรรคทั้งเรือแตก
และการถูกถอดอาคมต่างๆ แต่ท้ายสุดจนเมื่อท้ าวสุริวงศ์
ได้ พบกับนางไกรสรพร้ อมทั้งโอรสที่เกิดจากนางกินรีท้งั ห้ า
พี่น้องก็ได้ เดินทางกลับบ้ านเมืองและปกครองเมืองอย่างมี
ความสุข ซึ่งความสาเร็จที่เกิดขึ้นในนิทานเรื่องสุริวงศ์น้ั น
ถึงแม้ ว่าท้ าวสุริวงศ์จะมีภรรยาหลายคนแต่การออกตามหา
นางไกรสรผู้เป็ นภรรยาเอก ก็เป็ นสิ่งที่แสดงออกถึงความ
มั่นคงในความรักในตัวนางไกรสร ทั้งนี้แม้ ว่านิทานพื้นบ้ าน
ไทยจะสะท้ อนให้ เห็นว่า การมีภรรยาหลายคนเป็ นเรื่องที่
อาจยอมรับได้ ในสังคมไทยสมัยก่อนที่นิทานเรื่องนั้นๆ มี
ชีวิตอยู่ แต่ความรับผิดชอบในการดูแลภรรยาเอกที่ต้อง
พลัด พรากจนได้ กลับมาใช้ ชีวิตร่ วมกัน ก็เป็ นสิ่งที่ถือว่ า
เป็ นความสาเร็จในการบูรณภาพที่เป็ นการแสดงออกถึง
ความมั่นคงในความรักและความมั่นคงในการใช้ ชีวิตที่มี
ต่อกันจนนาไปสู่การฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ
และอีกตัวอย่ าง คือ นิ ท านพื้ นบ้ าน
ภาคอีสาน เรื่องท้ าวสีทนมโนห์รา (Siam Commercial Bank
Foundation, 1999c) เนื้อเรื่องกล่าวถึงท้ าวสีทน ที่ได้ นาง
มโนห์ ราเป็ นภรรยา จนวันหนึ่ งท้ าวสีท นต้ องออกไปรบ
นางมโนห์ ราจึงถูกเหล่ านางสนมของท้ าวสีทนใส่ความว่ า
เป็ นตัวกาลีบ้านกาลีเมือง นางจึงต้ องหนีกลับเมืองของนาง
เมื่อท้ าวสีทนกลับมาไม่พบนางมโนห์ราจึงออกตามหา จน
ไปถึงเมืองของนางมโนห์รา ท้ าวภูเงินได้ จัดให้ มกี ารเสี่ยงทาย
เพื่ อ เลือ กคู่ ค รองให้ กับ นางมโนห์ รา ท้ าวสีท นเสี่ยงทาย
เลือกคู่จนได้ นางมโนห์รามาเป็ นคู่ครอง และพากลับเมือง
ใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุข และจั ด การกับ คนที่ ใส่ ร้ ายนาง

มโนห์ รา ซึ่ ง ท้ าวสีทนได้ แ สดงให้ เห็น ถึง ความมั่น คงใน
ความรักระหว่างมนุษย์กบั นางมโนห์ราผู้มใิ ช่มนุษย์ ถึงแม้ ว่า
จะมีอปุ สรรคทาให้ นางมโนห์ราต้ องจากท้ าวสีทนไป ด้ วย
ความรักต่อที่มตี ่อกันจึงทาให้ ท้งั สองกลับมาครองคู่กนั อีกได้
2.1.3 การมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ขี ้ นึ
นอกเหนื อจากความส าเร็จ จากการ
แต่ งงานข้ ามมิติ จะทาให้ สามารถสืบทอดด ารงเผ่ าพั น ธุ์
ต่อไปได้ ทาให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างเป็ นปกติสขุ แล้ ว
การมี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ท่ี ดี ข้ ึ น ยั ง เป็ นความส าเร็จ อี ก
ประการหนึ่ง ในการบูรณภาพของการแต่งงานข้ ามมิติอีก
ด้ วย ความสาเร็จในการบูรณภาพนี้ เกิดจากการแต่งงาน
กับ คู่ แ ต่ ง งานข้ า มมิ ติ ท่ีมี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษที่เหนื อ กว่ า
ทางด้ านกายภาพส่งผลให้ หลังจากที่เกิดการบูรณภาพแล้ ว
มี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ท่ีดี ข้ ึน กับ อีก กรณี ห นึ่ ง เป็ นการที่ คู่
แต่งงานข้ ามมิติให้ คาแนะนา สั่งสอน ชี้แนะแนวทางหรือ
วิธีการที่เหมาะสม จนคู่แต่งงานของตน บุตรหรือบริวาร
ของคู่แต่งงาน สามารถผ่านอุปสรรคปั ญหานั้นไปได้ และ
สามารถมีชีวิตที่ดกี ว่าเดิม
ตัวอย่ างเช่ น นิ ท านพื้ นบ้ านภาคใต้
เรื่องนางตะเคียน (Siam Commercial Bank Foundation,
1999d) นิทานเรื่องนี้ กล่ าวถึงนายมนต์ท่ีเป็ นชายคนจน
ต้ องการหาเรือมารับจ้ างวิ่งข้ ามฟากจึงเดินทางเข้ าป่ า เพื่อ
นาไม้ ตะเคียนมาทาเป็ นเรือ และเห็นว่ามีต้นตะเคียนต้ นหนึ่ง
เหมาะสมที่จะทาเป็ นเรือจึงนาต้ นตะเคียนนั้นมาทาเป็ นเรือ
เมื่อทาเรือเสร็จ พบว่า มีหญิงสาวมานั่งอยู่ท่หี ัวเรือและขอ
มาอาศัยอยู่ด้วย นายมนต์และหญิงสาวจึงอยู่ด้วยกันและ
ช่วยกันทางานด้ วยการวิ่งเรือรับจ้ าง จนนายมนต์มีฐานะที่
ดีข้ ึน ต่ อมาภายหลัง นายมนต์จึงได้ ร้ ูความจริงว่ าภรรยา
ตนเองนั้นเป็ นนางตะเคียน
อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้ แก่ นิทานพื้นบ้ าน
ภาคอี ส าน เรื่ องกาละเกด (Siam Commercial Bank
Foundation, 1999c) เป็ นเรื่องของท้ าวกาละเกด ที่มีภรรยา
เป็ นยั กษ์ 2 คน และนางกิน รี 3 คน โดยท้ าวกาละเกด
แอบมาสมสู่กับนางมาลีจันทร์ลูกสาวยักษ์ แต่ถูกพ่ อของ
นางมาลีจันทร์จับได้ ท้ าวกาละเกดจึงถูกสายยนต์ตายคู่กบั
ม้ าคู่ใจ แต่ถูกชุบชีวิตโดยพระยาครุฑ แล้ วกลั บไปแก้ แค้ น
ด้ วยการฆ่ายักษ์ตายหมดและชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ สั่งสอนให้
ยักษ์อยู่ในศีลกินในทาน และสอนให้ ประพฤติตนให้ ถูกต้ อง
ตามครรลองคลองธรรม พร้ อมกับยกเมืองที่ปราบได้ ให้
ปกครองต่อไป รวมถึงระหว่างทางที่ท้าวกาละเกดเดินทาง

75

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(1)

กลับเมืองเมื่อพบยักษ์ท่ปี ระพฤติตนไม่ดยี ักษ์เหล่านั้นก็จะ
ถูกปราบและสอนให้ อยู่ในศีลธรรม ถึงแม้ ว่าท้ าวกาละเกด
จะถู กพ่ อของนางมาลี จั น ทร์ลู กสาวยั กษ์ ฆ่ าตาย แต่ เมื่ อ
กลับมามีชีวิตใหม่กไ็ ด้ ใช้ โอกาสที่ได้ ในการสั่งสอนให้ ยักษ์
ที่ตนปราบและยักษ์ในบริวารให้ ประพฤติตนเป็ นยักษ์ท่ีดี
จึงทาให้ บ้านเมืองเป็ นปกติสขุ ซึ่งเป็ นผลดีกบั ท้ าวกาละเกด
เองและความสงบสุขของสังคม
2.2 ความล้ ม เหลวของการแต่ ง งานข้ า มมิ ติ ใ น
นิทานพื้นบ้ านไทย
ความล้ ม เหลวของการแต่ ง งานข้ า มมิ ติ ใ น
นิทานพื้นบ้ านไทย เกิดขึ้นจากคู่แต่งงานข้ ามมิตไิ ม่สามารถ
สืบทอดดารงเผ่าพันธุไ์ ด้ เป็ นการไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือ
อุดมคติในการรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการแต่งงาน
ข้ ามมิติ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า มีลักษณะความล้ มเหลว
ของการแต่งงานข้ ามมิติ คือ การไม่มบี ุตร และไม่สามารถ
อยู่ร่วมกันได้ อย่างเป็ นปกติสขุ ซึ่งรายละเอียดมีดงั นี้
การไม่ มีบุต ร และไม่ ส ามารถอยู่ ร่วมกัน ได้
อย่ างเป็ นปกติสุข เป็ นลักษณะของคู่แต่งงานข้ ามมิติท่ีใช้
ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ วไม่มที ายาท และเกิดปัญหาในการใช้ ชีวิต
คู่ ซึ่งรวมถึงปั ญหาที่มาจากการกระทาที่ไม่ดีต่อคู่แต่งงาน
ข้ ามมิติ จนทาให้ ไม่ สามารถที่จะใช้ ชีวิตร่ วมกันต่ อไปได้
รวมถึงเป็ นการสร้ างความไม่ พ อใจให้ กับคู่ แต่ งงานเดิม
ของผู้ท่ีแต่ งงานข้ ามมิติ ซึ่งเป็ นผลจากการที่เลือกคู่ท่ีไม่
เหมาะสม มีความแตกต่างกันในคุณลักษณะของชาติกาเนิด
ตัวอย่างเช่นนิทานพื้นบ้ านภาคใต้ เรื่องพนาง
ตุ ง (Siam Commercial Bank Foundation, 1999d) ที่
กล่าวถึงพระเพลิงได้ อยู่กนิ กับภรรยาที่เป็ นมนุษย์แต่ด้วย
ความปากไม่ดีของภรรยา เวลาที่ภรรยาหุ งข้ าวก็จะด่ าว่ า
ไม้ ฟืนขณะหยิบก่อไฟ พระเพลิงห้ ามปรามภรรยาก็ทาตาม
ต่อมาภรรยาจับฟื นถูกส่วนที่ร้อนก็ถ่มนา้ ลายรดฟื น คราวนี้
พระเพลิงห้ ามปรามอีกแต่ ภ รรยาไม่ เชื่อพระเพลิงจึงหนี
หายไป ครั้นเมื่อภรรยาออกตามไปในทุกที่ท่มี ีการกล่ าวว่ า
พบเห็ น พระเพลิ ง ก็ไ ม่ พ บตั ว ซึ่ ง นอกจากไม่ ได้ ใ ช้ ชี วิ ต
ร่ วมกันแล้ ว นิ ทานเรื่องพนางตุง ยั งแสดงให้ เห็น ถึงการ
เลื อ กคู่ ค รองที่ ไ ม่ เ หมาะสม ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ใน
คุ ณ ลั กษณะของชาติ กาเนิ ด และการปรั บ ตั ว ในการอยู่
ร่วมกัน กล่าวคือ ภรรยาที่ไม่ร้ จู ักคุณค่าของไฟ ถึงแม้ ว่าจะ
มีพระเพลิงเป็ นสามี ก็ไม่ได้ ทาให้ ภรรยาเห็นคุณค่าของไฟ
จนถ่มนา้ ลายรดฟื นตอนที่จับถูกฟื นที่ร้อน จนพระเพลิงไม่
สามารถที่จะใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับนางได้ แสดงให้ เห็นว่า การ
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แต่งงานข้ ามมิติจะก้ าวข้ ามเรื่องคุณลักษณะของชาติกาเนิด
ที่ แตกต่ างกั นแล้ ว ความเหมาะสมของคู่ แ ต่ ง งานนั บ ว่ า
เป็ นสิ่งที่จะต้ องตระหนักถึง
อี ก ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ นความล้ มเหลวของการ
แต่งงานข้ ามมิติท่ีไม่ สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่ างเป็ นปกติ
สุข ซึ่งพบในนิทานพื้นบ้ านภาคกลาง เรื่องกากี ซึ่งมีท่มี า
จากกากาติชาดก (Siam Commercial Bank Foundation,
1999a) โดยความในกากาติชาดก กล่ าวถึง มเหสีท่มี ีรูป
งดงามยิ่งของพระเจ้ าพรหมทัตที่ช่ ือนางกากาติ ถูกครุฑ
ลั ก พาตั ว ไปเสพสุข ณ วิ ม านบนต้ น งิ้ว หลั ง จากที่ค รุ ฑ
แปลงกายเป็ นมาณพหนุ่มมาเล่นสกากับพระเจ้ าพรหมทัต
และเหลือบไปเห็นนางกากาติกห็ ลงรักทันที เมื่อนางกากาติ
ถูกลักพาตัวไป พระเจ้ าพรหมทัตก็เศร้ าโศกคิดถึงนางมาก
พระองค์จึงส่งนาฏกุเวรผู้เป็ นนักดนตรีคนสนิท ออกตาม
หานาง นาฏกุเวรติดตามไปจนถึงวิมานฉิมพลีของครุฑ ก็
ได้ พบกับนางกากาติท่นี ่นั นางได้ นาเขาไปซ่อนไว้ เมื่อครุฑ
ออกไปเล่ นสกานางก็พานาฏกุเวรออกมาและร่ วมภิรมย์
สมสู่ด้วยเขา จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อนาฏกุเวรเดินทางกลับ
บ้ านเมือง ในขณะที่พระเจ้ าพรหมทัตกาลังเล่นสกาอยู่กับ
ครุฑนั้น นาฏกุเวรก็ได้ ขับเพลงบรรยายถึงเรื่องราวที่ได้ ไป
พบกับนางกากาติและได้ อยู่ร่วมเป็ นสามีภรรยากัน เมื่อ
ครุฑได้ ยินก็โกรธและเสียใจที่แม้ ว่าตนเองพานางกากาติไป
พ้ นดินแดนมนุษย์แล้ วก็ยังมิอาจควบคุมจิตใจของนางได้
ครุฑ จึ ง พานางกากาติ ก ลั บ มาส่ ง คื น พระเจ้ าพรหมทั ต
ความล้ มเหลวในการบูรณภาพของการแต่งงานข้ ามมิติท่ี
เกิดขึ้นในนิทานเรื่องกากีเป็ นผลมาจากความแตกต่างกัน
ทั้งคุณลักษณะของชาติกาเนิดที่ต่างเผ่าพันธุก์ นั และความ
ไม่ซ่ อื สัตย์ในคู่แต่งงาน แม้ ว่าในตอนแรกนางกากาติจะถูก
ครุฑลักพาตัวไปด้ วยอานาจพิเศษเหนือมนุษย์ แต่ต่อมาเมื่อ
นาฏกุเวรมาตามตัว นางก็แอบมีความสัมพันธ์กบั นาฏกุเวร
อีก การไม่สามารถปรับตัว ให้ เข้ ากับคู่แต่งงานข้ ามมิติท่มี ี
ความแตกต่างกันจึงทาให้ เกิดความล้ มเหลวในการบูรณภาพ
ของการแต่งงานข้ ามมิตริ ะหว่างครุฑกับนางกากาติ
นอกจากนี้ยังมีนิทานพื้นบ้ านภาคกลาง เรื่อง
ไกรทอง (Siam Commercial Bank Foundation, 1999a)
กล่ าวถึงพญาจระเข้ ช่ ือชาละวัน ที่มีน างจระเข้ วิมาลากับ
นางจระเข้ เลื่อมลายวรรณเป็ นภรรยาอยู่แล้ ว แต่วันหนึ่งได้
เกิดพบและพอใจในตัวนางตะเภาทองจึงคาบนางลงมายัง
ถา้ เพื่อเป็ นภรรยาอีกคน แต่นางตะเภาทองก็ถูกนางวิมาลา
กับนางเลื่อมลายวรรณต่อว่าด้ วยความหึงหวงแต่ชาละวัน
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ก็ได้ ห้ามปราบไว้ ต่อมาชาละวันถูกไกรทองเป็ นผู้ปราบได้
จึงได้ น างตะเภาแก้ วและนางตะเภาทองเป็ นภรรยาตาม
ข้ อตกลงหลังจากที่ปราบชาละวันได้ แต่ไกรทองก็พอใจใน
ตัวนางวิมาลาภรรยาของชาละวันที่พบเจอเมื่อครั้งลงไป
ปราบชาละวันที่ถา้ ทอง จึงแอบลงไปหานางวิมาลาและได้
เป็ นภรรยาอีกคน ไกรทองพานางวิมาลาขึ้นอยู่ด้วยแต่กถ็ ูก
นางตะเภาแก้ วและนางตะเภาทองตบตีจึงหนีกลับถา้ ทอง
ไกรทองตามลงไปง้ อและได้ นางเลื่อมลายวรรณเป็ นภรรยา
อีกคน ซึ่งนิทานเรื่องไกรทองสะท้ อนให้ เห็นถึงการเลือก
คู่ครองที่ไม่เหมาะสม ที่มคี วามแตกต่างกันทั้งคุณลักษณะ
ของชาติกาเนิดที่ต่างเผ่าพันธุก์ นั และที่อกี ฝ่ ายมีครอบครัว
อยู่แล้ วเป็ นผลให้ เกิดการหึงหวงของภรรยาทั้งสองฝ่ าย คือ
ระหว่างนางจระเข้ วิมาลากับนางจระเข้ เลื่อมลายวรรณผู้เป็ น
ภรรยาเดิมของชาละวันกับนางตะเภาทอง อีกทั้งกับนาง
ตะเภาแก้ วและนางตะเภาทองผู้เป็ นภรรยาเดิมที่เป็ นมนุษย์
ของไกรทองกับนางวิมาลา จึงทาให้ เกิดปั ญหาครอบครัว
กับทั้งสองฝ่ าย
3. การวิเคราะห์ผลสะท้ อนทางสังคมของการแต่งงาน
ข้ ามมิติในนิทานพื้นบ้ านไทย
นิทานพื้นบ้ านไทยซึ่งเป็ นเรื่องเล่าที่เล่าขานสืบทอด
ต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่ร่นุ เป็ นเวลานานมาแล้ ว สามารถเป็ น
กระจกส่องสะท้ อนสังคมได้ เป็ นอย่ างดี การศึกษานิทาน
พื้นบ้ านจึงเป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมได้ อกี ทาง
หนึ่ ง กล่ าวคือ เป็ นจดหมายเหตุของสังคมในยุ ค สมัย ที่
นิทานถูกเล่ าขานด้ วยนิทานพื้ นบ้ านของแต่ ละท้ องถิ่น ที่
สอดแทรกความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนในยุค
สมัยที่นิทานได้ ถูกเล่าขึ้น
จากการศึ ก ษาลั ก ษณะของการแต่ ง งานข้ ามมิ ติ
ตลอดจนความสาเร็จ และความล้ มเหลวในการบูรณภาพ
ของการแต่ ง งานข้ ามมิ ติ ในนิ ท านพื้ นบ้ านไทยดัง กล่ า ว
ข้ างต้ นแล้ ว ทาให้ มองเห็นผลสะท้ อนทางสังคมในแง่มุม
ต่างๆ กล่าวคือ ประการแรก ทาให้ เห็นถึงความหลากหลาย
ของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นความหลากหลายของเผ่าพันธุ์
ชาติกาเนิด ตลอดจนสถานภาพทางสังคม ซึ่งคนที่มีความ
แตกต่างกันในด้ านคุณลักษณะต่างๆ อาจแต่งงานข้ ามมิติ
กันได้ นิทานพื้นบ้ านไทยที่มีการแต่งงานข้ ามมิตอิ าจดูเป็ น
เรื่องมหัศจรรย์เมื่อเทียบกับการแต่งงานในชีวิตจริง แต่การ
แต่งงานข้ ามมิติกเ็ ป็ นมุมมองที่เป็ นอุปลักษณ์ ที่นิทานได้
สอนเราในเรื่องของสังคมที่มคี วามหลากหลายทางเชื้อชาติ
เผ่าพันธุท์ ่มี นุษย์จะต้ องยอมรับและปรับตัวให้ เข้ ากับความ

หลากหลายนั้นให้ ได้ และในความหลากหลายของคนใน
สังคมนี้เอง ทาให้ เห็น ว่ า สังคมมีท้ังกลุ่ม ที่มีอานาจมาก
และกลุ่มที่มีอานาจน้ อยหรือไร้ อานาจ นิทานพื้นบ้ านไทย
จึ ง สะท้ อ นให้ เห็น ว่ า กลุ่ ม สัง คมที่มี อ านาจน้ อ ยมีค วาม
ต้ องการที่จะมีพลังอานาจพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไป
ทั้งนี้ เพื่ อคุ้มครองตนเองและผู้อ่ นื ให้ พ้นจากการรุกราน
หรื อข่ มเหงของกลุ่ ม สังคมหรือ ผู้ ท่ีมี อานาจเหนื อ กว่ า ที่
ทาให้ กลุ่มสังคมที่มีอานาจน้ อยกว่าได้ รับความเดือดร้ อน
เพื่อบอกถึงความต้ องการที่มนุ ษย์ไม่สามารถมีได้ ในชีวิต
ปกติ จึงสะท้ อนออกในเป็ นนิทานพื้นบ้ านไทย ที่บุตรหรือ
คู่แต่ งงานข้ ามมิติมีห รือได้ รับพลังอานาจพิ เศษจากการ
แต่งงานข้ ามมิติ
ผลสะท้ อนทางสังคมประการที่สอง ทาให้ เห็นว่ า
ปรากฏการณ์ของการแต่งงานข้ ามมิติ ซึ่งเป็ นอุปลักษณ์ถึง
การแต่งงานระหว่างคนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันนั้นไม่ใช่
เรื่องใหม่ ในสังคม แต่ เป็ นเรื่อ งที่มีมาตั้งแต่ โบราณแล้ ว
ข้ อ มู ล จากการศึ กษานิ ท านพื้ นบ้ านไทยทั้งสี่ภ าค พบว่ า
การแต่งงานข้ ามมิติท่เี กิดขึ้นนั้นอาจส่งผลให้ เกิดทั้งความ
สาเร็จและความล้ มเหลวในการบูรณภาพได้ นิทานสอนให้
คนในสังคมได้ เรีย นรู้ว่า การแต่ งงานข้ ามมิติ จะประสบ
ความส าเร็จ ในการบู รณภาพได้ คู่ แ ต่ งงานต้ องเกิด การ
พั ฒ นาในระดับ จิ ต วิญ ญาณ ด้ วยการมองข้ ามรูป กายที่
ห่ อหุ้ ม แต่ ต้ องมองให้ เห็นเนื้อ แท้ ท่ีซ่อนอยู่ ในจิตใจ ซึ่ ง
เป็ นการยอมรับ ความแตกต่ างที่เป็ นความมั่น คงทางจิต
วิญญาณอย่ างแท้ จริง ดังที่ Campbell and Moyers (2008)
นักเทพปกรณัมคนสาคัญ กล่ าวไว้ เกี่ยวกับการแต่งงานว่ า
“การสมรสที่แท้ จริง คือ การสมรสที่เกิดจากการยอมรับ
อัตลักษณ์ของอีกฝ่ ายหนึ่ง และการรวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ทางกายเป็ นเพียงคาสัตย์ปฏิญาณซึ่งยืนยันสิ่งนั้น มันไม่ได้
เริ่มต้ นในแบบที่กลับกัน คือ เริ่มจากความสนใจทางกาย
แล้ วถึงมากลายเป็ นเรื่องทางจิตวิญญาณ มันต้ องเริ่มจาก
อิทธิพลแห่งความรักทางจิตวิญญาณ”
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ กษาความสาเร็จ และความล้ มเหลวในการ
บูรณภาพของการแต่ งงานข้ ามมิติในนิ ทานพื้ นบ้ านไทย
สามารถสรุปผลได้ ว่า ลักษณะการแต่งงานข้ ามมิติท่ปี รากฏ
ในนิทานพื้นบ้ านไทยมี 3 ลักษณะคือ มนุษย์แต่งงานข้ าม
มิติกบั สัตว์ มนุษย์แต่งงานข้ ามมิติกบั อมนุษย์ และมนุษย์
แต่ งงานข้ ามมิ ติ กับ มนุ ษ ย์ ท่ีมี ก าเนิ ด ประหลาด ในการ
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แต่งงานข้ ามมิติ อาจทาให้ เกิดผลทั้งความสาเร็จและความ
ล้ มเหลวในการบูรณภาพ โดยพบว่า ลักษณะที่เป็ นความ
สาเร็จ คือ การมีบุตรที่ดี การสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่ าง
เป็ นปกติสขุ และการมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ นึ ส่วนลักษณะ
ที่เป็ นความล้ มเหลว คือ การไม่มีบุตร และไม่สามารถอยู่
ร่วมกันได้ อย่างเป็ นปกติสขุ ทั้งนี้ ผลสะท้ อนทางสังคมของ
การแต่งงานข้ ามมิติในนิทานพื้นบ้ านไทยที่เด่นชัด คือ ทาให้
เห็นถึงสังคมที่มีความหลากหลายที่คนในสังคมจะต้ องอยู่
ร่วมกันให้ ได้ อย่างเป็ นปกติสขุ ด้ วยการยอมรับและปรับตัว
ให้ เข้ ากับความหลากหลายนั้น
จากข้ อค้ นพบของงานวิจัยนี้ทาให้ เห็นว่า การแต่งงาน
ข้ ามมิติในนิทานพื้นบ้ านไทยเป็ นเรื่องของความแตกต่าง
ของเผ่ าพั น ธุ์ ที่บ างครั้งสามารถอยู่ ร่ว มกัน ได้ อ ย่ างเป็ น
ปกติสุข และบางครั้งก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ กล่ าวคือ
ในการอยู่ร่วมกันได้ อย่ างเป็ นปกติสุขของความแตกต่ าง
ทางเผ่าพั นธุ์น้ัน เป็ นเรื่องของการยอมรับความแตกต่ าง
ซึ่ง “การยอมรับ” เป็ นการรับรู้ถึงการมีอยู่ เป็ นอยู่ของสิ่ง
นั้นๆ บุคคลนั้นๆ หรือสังคมนั้นๆ เป็ นการเข้ าใจในลักษณะ
การดารงอยู่ของสรรพชีวิต เพื่อให้ เข้ าใจคนอื่น ไม่ใช่ให้ อยู่
เหนือว่าคนอื่น เพราะความแตกต่าง คือ ความไม่เท่าเทียม
ทางสังคม และความเท่ าเทียมทางสังคมก็คือการยอมรับ
ในความแตกต่ า ง เป็ นสิท ธิของมนุ ษ ยชนขั้น พื้ นฐาน ที่
สามารถจะอยู่บนโลกนี้ได้ อย่ างเท่าเทียมและเป็ นธรรมที่
เห็นชัดว่า สังคมมีความหลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้ แค่ต้องยอมรับความต่างนั้น ซึ่งสอดคล้ องกับที่ ชูศักดิ์
ภัทรกุลวณิชย์ ได้ กล่าวในบทความเรื่อง “ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม จากหลอมรวมเป็ นหนึ่งสู่ผสมผสานพันทาง”
ที่ ก ล่ า วถึ ง ว่ า (Phenpinant, 2009) ปี 2001 องค์ ก าร
ยูเนสโก (UNESCO) แห่งสหประชาติ ได้ ประกาศ “ปฎิญญา
สากลว่าด้ วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ที่เน้ นชัดว่า
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมเป็ นมรดกร่ วมกัน ของ
มนุ ษ ยชาติ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ชั ด เจนในมาตราที่ 1 ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกร่วมกันของมนุษยชาติว่า
“ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อมนุษย์
เฉกเช่นเดียวกับที่ความหลากหลายทางชีวภาพจาเป็ นต่อ
ธรรมชาติ ด้ วยเหตุฉะนี้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
จึงเป็ นมรดกร่ วมกัน ของมนุ ษ ยชาติ และควรได้ รับ การ
ยอมรับตลอดจนการสนับสนุน อันจะยังประโยชน์ต่อมนุษย์
ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต”
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