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การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความรักระหวางสามีกับภรรยาในนิทานเวียดนามเรื่อง 
“นางเติ๊ม-นางกาม” และนิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” 

A Comparative Study of the Theme “Love between Husband and his Wife” 
in Vietnamese folktale “Tam Cam” and Thai folktale “Nang Uththra” 

Truong Thi Hang* 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความรักระหวางสามีกับภรรยาในเร่ือง        
“นางเติ๊ม-นางกาม” และเรื่อง “นางอุทธรา” โดยใชวิธีวิจัยจากเอกสาร ผลการวิจัยทําใหทราบวา ความรักท่ี
พระราชามตีอนางเติ๊มในนิทานของเวียดนามกับความรักท่ีพระยาพรหมทัตตมตีอนางอุทธราในนิทานของไทย
เกิดขึ้นในลักษณะคลายๆ กัน คือ เปนความซื่อสัตยตอพระชายาแตเพียงผูเดียว ทรงเศราหมองพระทัยเมื่อคนรัก
ถูกพรากจากไป และทรงไมใยดีกบัหญิงสาวคนอ่ืน ขณะท่ีความรักที่เศรษฐีกุปปตตามีตอนางมิจฉารีเปนความรัก
ประเภทหลงเสนหภรรยานอยถึงขั้นยินยอมทําตามคํารองขอของนางทุกประการไมเวนแมกระท่ังการทํารายตัว
ละครเอกจนเสียชีวิต สวนความรกัท่ีตัวละครเอกมีตอพระสวามีในนิทานท้ัง 2 เรื่องถูกตีความวา เปนความ
จงรักภักดี พวกเธอรักพระสวามีจงึกลับชาติเกิดใหมเปนสตัวและพืชชนิดตางๆ จนทายท่ีสดุก็ไดใชชีวิตเคียงคูกับ
คนรักอยางมีความสุขตลอดไป   
 

คําสําคัญ : ความรักระหวางสามีกับภรรยา / นางเต๊ิม-นางกาม / นางอุทธรา 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research article is to compare the Theme “Love between Husband and 
his Wife” in Vietnamese folktale “Tam Cam” and Thai folktale “Nang Uththra”. Documentary 
research is the essential methodology of the research. The results show that love between 
the King and Nang Tam in Vietnamese folktale is the same tolove between Phraya 
Brahmadatta and Nang Uththra in Thai folktale. That means both the King and Phraya 
Brahmadatta are honest with only the Queen. They feel sadforthe lovers to pass away and are 
not interested in other woman. Love between Kuppitta and Nang Michari is to be enchanted 
by his second wife even if is consentinglyher everything, including to kill the major character. 
Love between the 2 major characters and their husbands is the same. It means to be loyal to 
2 Kings. They love her husbands to reincarnate in the form of fauna and flora and last they 
can live with the lovers happily forever. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
นิทานพ้ืนบานเปนสมบัติอันล้ําคาไมเพียงจําเพาะประเทศสมาชิกอาเซียน เชน ไทย เวียดนาม แตยัง

เปนขุมทรัพยท่ีทั่วโลกปรารถนาไขวควา และคงมไิดเกินเลยหากเปรยีบนิทานพ้ืนบานดุจดังภาพสะทอนจิต
วิญญาณของมนุษยชาติ ที่ยังผลใหเชื่อมโยงกับวิถีของมนุษยซึ่งปนเจืออยูในคําบอกเลามุขปาฐะ โสคราตีสกลาว
ไววา “… วิชาท่ีเกิดขึ้นเพราะความรูจากอดตีนั้นคือการระลึกไดนั่นเอง กลาวคือ ถาบุคคลนั้นไดเห็น ไดยิน หรือ
สัมผสักับสิ่งใด เขายอมไมรูจาํเพาะแตกับสิ่งน้ัน หากรูถึงสิ่งอ่ืนๆ ดวย” (ส.ศิวรักษ, 2523, หนา 83) ดังนั้น    
การเสพสัมผัสนิทานพ้ืนบานไทยและเวียดนามนอกจากจะทําใหสําราญฤทัยและรับรูธรรมเนียมการปฏิบัติของ  
2  ชนชาติแลว ยังเปนการไขปริศนาสูเจตนารมณที่บรรพบุรุษใครสานตอไปยังบุตรหลานอีกดวย   
 “นางเติ๊ม-นางกาม” และ “นางอุทธรา” ลวนเปนนิทานพ้ืนบานท่ีไดรับความนยิมชมชอบจากชาว
เวียดนามและชาวไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวไทยในเขตภาคเหนือมาชานาน ที่นาสนใจคือ แมจะถูกถายทอดใน
ปริบทท่ีไมเหมือนกัน โดยมีลักษณะภูมิประเทศ ขนบประเพณีและวัฒนธรรมของแตละชนชาติเปนปจจัยกําหนด 
แตนิทานพ้ืนบานท้ัง 2 เรื่องกลับมีรายละเอียดใกลเคียงกันอยางอัศจรรยคือ เปนเรื่องราวเลาขานเกีย่วกับสตรี
โฉมงามท่ีกําพรามารดาและถูกแมเลี้ยงกลั่นแกลงเอารัดเอาเปรียบ ดวยคุณความดีเธอไดอภิเษกสมรสกับ
พระราชา ผูเปนแมเลี้ยงอิจฉาริษยาลูกเลี้ยงจึงวางแผนทํารายเธอถึงขั้นเสียชีวิต ตอมาตัวละครเอกกลบัชาติเกิด
ใหมและใชชีวิตเคียงคูกับพระสวามีผูเปนทีร่ักอยางมีความสุขตลอดไป รายละเอียดท่ีกลาวมาชวยประจักษวา 
การเปรยีบเทียบ “นางเติ๊ม-นางกาม” กับ “นางอุทธรา” ยอมทําใหชาวไทยและชาวเวียดนามเขาใจวิถีชีวิตของ
กันและกันมากยิ่งข้ึน 
 นิทานเรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” และ “นางอุทธรา” สะทอนแนวคิด 2 ประการคือ แนวคิด        
การประพฤติ “ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว” และแนวคดิเรื่องความรักโดยสามารถแบงเปนความรักระหวางบิดามารดา
กับบุตรธิดาและความรักระหวางสามีกับภรรยา บทความวิจยัครั้งนี้ศกึษาเฉพาะแนวคิดเร่ืองความรักระหวางสามี
กับภรรยาเนื่องจากผูวิจยัเห็นวาเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมาเน่ินนาน ยังผลใหสามารถเชื่อมโยงเรื่องราว
ความรักของตัวละครจากนิทานของไทยและเวียดนามกับความรักระหวางสามีกับภรรยารูปแบบอ่ืนๆ ท่ีประจักษ
ในวรรณกรรมฉบับตางๆ ท่ัวโลก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความรักระหวางสามีกับภรรยาในนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-    
นางกาม” และนิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” 
 

ขอตกลงเบ้ืองตน 
1. งานวิจัยครั้งนี้ใชนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” ที่ไดรวบรวมไวในหนังสือ “นิทาน

พื้นบานเวียดนาม 100 เรื่อง” [100 truyện cổ tích Việt Nam] เรียบเรียงโดย หง็อกแอง [Ngọc Ánh] 
จัดพิมพโดยสํานักพิมพวัฒนธรรมและสารสนเทศ [Nhà xuất bản văn hóa thông tin] (2014, p. 36-45)  
 2. นิทานพ้ืนบานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” สํานวนที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้รวบรวมโดย วรปฐมา คําหมู 
จาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เลม 6 พ.ศ. 2542 (หนา 3149-3160) 
  

การทบทวนแนวคิดเร่ืองความรักและความรักระหวางสามีกับภรรยา 
 1. การทบทวนแนวคิดเรื่องความรกั 
    ใน “The Hermetica อมตธรรมนําโลก” เปนหนังสือท่ีมีประวัติความเปนมาอันยาวนานและเชื่อ
กันวาเปนผลงานการรจนาของเทพเจาทอทปราชญในเทพปกรณัมอยีิปตโบราณ ความรักท่ียังผลใหเกดิ
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เพศสัมพันธระหวางชายกับหญิงถูกมองวาเปนความผูกพันอันศักดิส์ทิธ์ิเพราะเปนไปตามพระประสงคของพระ
มหาเทพในการสบืตอสายพันธุ วิถีที่เช่ือมโยงชายและหญิงใหเปนหนึง่เดียวยังกอบังเกิดปรากฏการณอศัจรรยคือ 
สองธรรมชาตซิึ่งมีลักษณะตรงกันขามไดสอดผสานเขากันอยางกลมกลืน โดยหญิงรับเอาพลังจากความเขมแข็ง   
ของชาย ขณะเดียวกันชายก็ไดผอนคลายในความเชื่องชาของหญิง 

  ... ขาพเจาคงจะตองอธิบายธรรมชาติ  
  ของความผูกพันอันศักดิ์สิทธ์ิที่บีบคั้นน้ี  
  ที่เช่ือมโยงชายและหญิงไวดวยกัน  
  ...  
  ขอใหเราพิจารณาขณะอันสุดยอด  
  เมื่อเพศหน่ึงสมัผสัซึ้งกับอีกเพศหนึ่ง  
  ฝายหนึ่งให  
  อีกฝายหน่ึงโอบรัดดวยจติแรงกลา  
  ณ ขณะน้ัน  
  ในความผสมผสานของธรรมชาติทั้งสอง  
  หญิงรับเอาพลังจากชาย  
  และชายผอนคลายในความเช่ืองชาของหญิง(กิ่งแกว อัตถากร, 2551, หนา 58) 

 พลังแหงรักยังเปนประเด็นที่โสคราตีสใหความสนใจเปนพเิศษระหวางการสนทนาในงานด่ืมที่มีแต
ชายลวนซึ่งไดบันทึกในหนังสือช่ือ “เพลโต ซมิโพเซยีม” ทั้งนี้ เหลานกัปราชญแหงกรีกโบราณดังโสคราตีส 
เฟดรสั อากาธอน หรือ ปอซานิอัส ฯลฯ มองวา เพศสัมพันธเปนเงือ่นไขข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหปจเจกบุคคลสามารถ
ไตระดับไปสูปญญาความรู ความรกัแทจริงแลวคือการปรารถนาความสมบรูณแบบ มนุษยตองการท่ีจะรักใคร
บางคนเพราะเขาอยูในสภาวะไมพึงพอใจกับตนเอง สงผลใหเกิดแนวโนมถูกชักจูงหรือเอนเอียงไปหาอกีฝายหนึ่ง
ซึ่งกอปรดวยคณุสมบัติบางประการที่ตนไมมี แมในระดับโลกียวสิัยเรือ่งกามรสเปนปจจัยสําคัญของความสุข และ
ความงามของรูปกายภายนอกก็ยอมเปนสื่อสําคัญทําใหมนุษยเกิดความพึงพอใจได แตทวาความรักในระดับนี้จะ
ทําใหมนุษยตกเปนทาส และกอบังเกิดความผันผวนทางอารมณ เนือ่งจาก “... เมื่อความงามของรูปโรยรา  
ความรักก็ยอมแปรเปลี่ยนไป” (กิ่งแกว อัตถากร, 2555, หนา 15) ดวยเหตุนี้ การใครครวญครอบครองคุณสมบตัิ
ที่เปนปญญาความรูของอีกฝายหน่ึงตางหากท่ีจะชวยใหมนุษยไตไปสูความรักในระดับท่ีสูงและมั่นคงกวาได 
ความรักและกามกิจจึงไมจําเปนตองเกิดขึ้นระหวางสองเพศตรงขามกัน แตมันยังคงเปนปรกติวสิัยถาหากจะ
เกิดขึ้นในกลุมบุคคลเพศเดียวกัน เมื่อมองจากมุมมองน้ี ความสัมพันธแบบโฮโมอีรอติค (Homoerotic) หรือ
ความรักบุคคลเพศเดียวกันท่ีถูกตอง ยังมีคุณคาทางการศึกษาอีกประการหนึ่ง ดังวิถีที่โสคราตีสปฏิบตัติอชาย
หนุมทั้งหลายโดยมีเปาหมายชัดเจนในการชักจูงใหพวกเขาเพิกเฉกกับความงามของเรือนรางกายและหันมา
เทิดทูนความงามแหงปญญาความรูมากยิ่งขึ้น  
 โจเซป แคมพเบลล (Joseph Campbell) นักเทพปกรณัมชื่อดังในศตวรรษท่ี 20 ยอมรับในหนังสือ 
“The Power of Myth” วา “... เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ... นั่นคอืเรื่องราวท้ังหมดของเทพปกรณัม” (บารนี 
บุญทรง, 2551, หนา 421) พรอมกันนั้นไดนําเสนอพลังแหงรักในลักษณะที่วา “ความรักยอมรับทุกสิ่ง ทนตอทุก
อยาง” (บารนี บุญทรง, 2551, หนา 435) โจเซป แคมพเบลลยกตัวอยางความรักท่ีซาตานมีตอพระผูเปนเจาจาก
เรื่องเลาของเปอรเซียวา ครั้นพระผูเปนเจาทรงสรางเทพยดา ทรงบอกใหเหลาทวยเทพนอมคํานับพระองคแต
เพียงผูเดยีว หลังจากน้ันพระองคทรงสรางมนุษยขึ้นและทรงพิจารณาแลวเห็นวาเปนรูปแบบข้ันสูงกวาเทพยดา 
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พระผูเปนเจาจึงขอใหเทพยดาทั้งหลายรับใชมนุษยดวย ทุกอยางเปนไปตามพระประสงคยกเวนซาตานผูเดียวท่ี
ไมอาจนอมคํานบัผูใดไดนอกจากพระผูเปนเจาที่เขารัก ดวยเหตุนี้ พระผูเปนเจาจึงตรัสสั่งใหสงซาตานสูนรก    
โจเซป แคมพเบลลอธิบายวา เรื่องเลาในเทพปกรณัมเปอรเซยีเปนเพยีงสัญลักษณสื่อนัยยะวา “... สิ่งที่เลวราย
ที่สุดของความเจ็บปวดแหงนรก ... ก็คือการปราศจากผูเปนทีร่ัก” (บารนี บุญทรง, 2551, หนา 436) เฉก
เชนเดียวกับกรณีที่ซาตานตองทนทุกขทรมานประดุจดังตกนรกเนื่องจากถูกพลัดพรากจากพระผูเปนเจาผูเปนที่
รักของตน 
 2. การทบทวนแนวคิดเรื่องความรกัระหวางสามีกับภรรยา 
    ผูวิจัยแบงแนวคิดเรื่องความรักระหวางสามีกับภรรยาออกเปน 2 หัวขอยอย คือ ความรักท่ีสามีมี
ตอภรรยา และ ความรักทีภ่รรยามีตอสามี ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
    2.1 ความรักท่ีสามีมีตอภรรยา 
         ในวรรณกรรมอิงประวัตศิาสตรเรื่อง “The Romance of Three Kingdoms” ตอนท่ีขงเบง
ที่ปรึกษาของพระเจาเลาปไปเกลี้ยกลอมจิวยี่แมทัพหลวงของพระเจาซุนกวน ใหสรางสมัพันธมิตรกับกาํลังฝาย
พระเจาเลาปในการตอสูกับกองทพั โจโฉ ขงเบงเปนคนมีสติปญญา เขาทราบดีวาการเกลี้ยกลอมจิวยีม่ิใชเรื่อง
งายเพราะจิวยีเ่ปนแมทัพหลวงท่ีมากประสบการณ ทวาขณะเดียวกนัขงเบงก็ทราบดวยวา จิวย่ีทั้งรักและผูกพัน
อยางลึกซึ้งกับภรรยาคือนางเสียวเกี้ยวแตแสรงทําเปนไมรู เขาจงใจเลาใหจิวย่ีฟงเรื่องที่โจโฉหลงใหลสภุาพสตรี
โฉมงาม 2 นาง คือ นางไตเกี้ยวและนางเสียวเกี้ยว วา 
 … When I was living in the country, they told me that Cao Cao was 
building a pavilion on the River Zhang; it was to be named the Bronze Bird Tower. It is an 
exceedingly handsome building, and he has sought throughout all the world for the most 
beautiful women to live in it. For Cao Cao really is a sensualist. 

Now there are two very famous beauties in Wu, born of the Qiao family.  So 
beautiful are they birds alight and fishes drown, the moon hides her face and the flowers 
blush for shame at sight of them. Cao Cao has declared with an oath that he only wants two 
things in this world: the imperial throne in peace and the sight of those two women on the 
Bronze Bird Tower. Given these two, he would go down to his grave without regret. This 
expedition of his, his huge army that threatens this country, has for its real aim these two 
women.(Brewitt Taylor, 2005, p.407) 
แปลวา 
          ...ครั้งขาพเจายังอาศัยอยูในเขาโงลังกั๋งไดยินเขาร่ําลือกันวา โจโฉสรางปราสาทแหงหนึ่ง ณ    
ริมฝงแมน้ําเจียงโห ตั้งช่ือวา “หอนกยูง” ชางเปนปราสาทท่ีงามเสยีกระไร และเขายังไดสืบหาสตรีผูมสีิริโฉมสวย
สดงดงามท่ัวปฐพีมารวมอยูในปราสาทดวย โจโฉผูนีเ้ปนบุรุษเจาสําราญเสยีทีเดียว 
           ณ เพลานี้ พึงประจักษวา งอกกมีสตรสีองนางที่แสนจะงดงาม บังเกิดในครอบครัวตระกูล
เกียว นางทั้งสองงามกระท่ังฝูงนกหลงรักจนบินถลา หมูปลาลมืวายนํ้าปลอยใหกายอินทรียจมลงใตธารา 
พระจันทรซอนดวงหนี ขณะท่ีดอกไมเปลี่ยนสีเพราะละอายเมื่อไดสบสายเนตรของพวกเธอ โจโฉปาวปฏิญาณวา 
เขาใครปรารถนาเพียงสองสิ่งบนปฐพีโลก นั่นคือการครองพระราชบัลลังกในศานติ และไดเห็นสองสตรีพี่นองอยู
ในหอนกยูง หากไดครองนางท้ังสองไวเปนท่ีบําเรอ โจโฉจะสูหลมุฝงศพก็ไมรูสึกเสยีดาย การที่โจโฉเคลื่อนทัพ
หลวงมาขูเข็ญกกของทานคร้ังนี้ กเ็พื่อท่ีจะไดโอบกอดสองสตรีพี่นองไวในออมแขนน่ันเอง 
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           พรอมกันนั้น ขงเบงยังเสนอใหจิวย่ีนําเงินทรัพยไปซื้อตัวสตรีโฉมงามท้ังสองพี่นอง แลวสงไป
มอบแดโจโฉอันจะชวยยับยั้งสงครามท่ีกําลังจะเกดิขึ้น จิวยี่ไดฟงดังนั้นก็รูสึกเคยีดแคนโจโฉผูประสงคจะครอง
นางเสียวเกี้ยวภรรยาท่ีเขารักดุจดงัดวงฤทัย จึงตกลงรวมมือกับกําลงัฝายพระเจาเลาปเปดสงครามกับโจโฉ ณ 
หนาผาเซ็กเพ็ก อยูริมฝงแมน้ําแยงซีเกียง 
           นอกจากน้ัน ความรักอันมั่นคงท่ีสมเด็จพระจักรพรรดิชาหชะฮัน ทรงมีตอพระมเหสี        
มุมตาซมหัลก็เปนอีกหนึ่งปกรณัมที่ชาวอินเดียนิยมชมชอบ และเปนท่ีมาของการกอสรางสสุานหินออน         
ทัชมาฮาลมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ชาวอินเดียร่ําลือกันวา ทั้งสองพระองคทรงรักใครเสนหากันแตครั้งสมเด็จ
พระจักรพรรดิชาหชะฮันทรงสถานะพระราชโอรสในจักรพรรดิชะฮนัคีร นับต้ังแตทรงพระราชพิธีอภิเษกสมรส 
สองพระองคก็ไมเคยพรากจากกัน เมื่อพระมเหสี มมุตาซมหลั สิ้นพระชนมหลังจากท่ีทรงใหกําเนิดรัชทายาทองค
ที่ 14 สมเด็จพระจักรพรรดิชาหชะฮันทรงเสียพระทัยอยางมาก ทรงโปรดใหสรางสสุานทัชมาฮาล ไวเปนท่ีฝง
พระศพของ พระนาง ในหนังสือช่ือ “Travels in the Moghul Empire A.D. 1657-1668” เขียนโดย François 
Bernier   มีขอความท่ีนาสนใจตอนหนึ่ง วา 
 ... I shall finish this letter with a description of the two wonderful 
mausoleums which constitute the chief superiority of Agra over Delhi. One was erected by 
Jehan-Guyre in honour of his father Ekbar; and Chah-Jehan raised the other to the memory of 
his wife Tage Mehale, that extraordinary and celebrated beauty, of whom her husband was so 
enamoured that it is said he was constant to her during life, and at her death was so affected 
as nearly to follow her to the grave.(François Bernier, 2007, p.293) 
แปลวา 

           ...ขาพเจาจะลงทายจดหมายฉบับนี้ดวยการพรรณนาสุสานมหัศจรรยสองแหงที่บงบอกถึง
ความยอดเย่ียมเหนือช้ันของอัคระตอเดลี สุสานท่ีหน่ึงรังสรรคโดยจักรพรรดิชะฮันครีอันเปนการถวายพระเกียรติ
แดพระราชบิดาของพระองคคือจกัรพรรดิอักบรั อน่ึง พระจักรพรรดิชาหชะฮันทรงสรางขึ้นเพื่อระลึกพระมเหสี   
มุมตาซมหัลสตรีโฉมงามมหัศจรรยและมีช่ือเสียงโดงดัง ผูซึ่งพระสวามีทรงโปรดปรานเสียจนเปนท่ีร่ําลือกันวา 
พระราชาทรงรักใครพระนางอยางคงม่ันตลอดพระชนมชีพ และทรงสะเทือนพระทัยจากการสิ้นพระชนมของ
พระมเหสีจนแทบจะเสด็จสูหลมุฝงพระศพตามพระนางไปเลยทีเดียว    
          สรุปคือ เรื่องราวความรักท่ีสามีมตีอภรรยาเปนที่ประจักษทัง้ในวรรณกรรมช้ันเอกของจีนดัง 
“The Romance of Three Kingdoms” และจากประสบการณทีบั่งเกิดข้ึนกับสมเด็จพระจักรพรรดิชาหชะฮัน
แหงประเทศอินเดีย จะอยางไรก็ด ีความรักท่ีเหลาบุรุษมตีอภรรยานัน้สําแดงออกในรูปแบบท่ีหลากหลาย แมทัพ
หลวงจิวยี่รักและหวงแหนภรรยาคอืนางเสียวเกี้ยวจึงตดัสินใจทําสงครามกับโจโฉเนื่องจากโจโฉประสงคจะครอง
นางเสียวเกี้ยวไวเปนท่ีบําเรอ สวนความรักท่ีสมเดจ็พระจักรพรรดิชาหชะฮันทรงมีตอพระมเหสี มมุตาซมหัล 
ประจักษจากที่ทรงโปรดใหสรางสสุานหินออน ทัชมาฮาล ขึ้นเปนที่ฝงพระศพของพระชายา อันเปนสญัลักษณ
แทนความรักท่ีแรงกลาและม่ันคงช่ัวกัลปาวสานของพระองค 
      2.2. ความรักท่ีภรรยามตีอสามี 
            ในประเทศอินเดียมีพิธีกรรมที่เกาแกมาก ช่ือวา “พิธีสตี” หมายความถึง “ธรรมเนียมท่ี
ผูหญิงชาวฮินดูเผาตัวบนกองไฟพรอมกับศพสามีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความบริสุทธ์ิ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 1157) ทั้งนี้ บุญรอด  บุญเกิด ใหขอมูลเพิ่มเติมในบทความเผยแพรทาง
วิทยุกระจายเสียงโดยสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง “พิธีสตี [การเผาตัวตายตามสามี]”         
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วาคําวา สตี “... มาจากพระนามของพระแมสตีพระชายาของพระศิวะ ซึ่งมีความซื่อสตัยตอสามีอยางยิ่งยวด 
ถึงกับยอมกระโจนเขากองไฟเผาตัวเอง เพื่อตัดพอตอบิดาของตนเองเมื่อครั้งท่ีพระทักษะประชาบดีทําพิธี      
อัศวเมธโดยมิไดเชิญพระศิวะผูเปนพระสวามีมาเขารวมพิธีดวย” 

         ตามเทพปกรณัมอินเดีย พระสตีทรงเปนธิดาของพระทักษะประชาบดี และทรงเปนพระชายา
ของพระศิวะที่ทรงอวตารในภาคมุนีภพ ไวผมและเคราหนวดรุงรัง ท้ังยังไดนํากระดูกมารอยเรียงเปนสงัวาลสวม
อยูท่ีคอ พระองคทรงนอนตามปาชาและมีกลิ่นตัวเหม็นสาบจนเปนที่รังเกียจของพระทักษะประชาบดีแตดวย
บารมีของพระสตี พระนางทรงมองเห็นภาพพระวรกายท่ีแทจริงของพระมุนีวาเปนภาคหนึ่งขององคพระศิวะ 
เมื่อถึงพิธีอัศวเมธ พระทักษะประชาบดีทรงลบหลูพระเกียรติของพระศิวะดวยการไมอัญเชิญพระองคเขารวม 
พระสตีทรงโกรธเคืองพระทัยจึงกระโจนเขาไปในกองไฟเพ่ือสังหารตนเอง พระศิวะทรงเศราโศกพระทัยมาก  
ทรงนําพระวรกายของพระสตีออกไปจนสดุจักรวาล และทรงบําเพ็ญพรตบารมีเปนเวลานาน ตอมาพระนางทรง
เกิดเปนธิดาของทาวหิมวตักับพระนางเมนกา ตลอดจนไดเปนพระชายาในพระศิวะเจาอีกวาระหน่ึง  

         เรื่องเลาความจงรักภักดีทีพ่ระสตีมีแดพระศิวะในลักษณะทรงสังหารตนเองเพ่ือปกปอง   
พระเกียรติของพระสวามี สรางความศรัทธาแกชาวอินเดียแตสมัยโบราณ จึงเปนที่มาของพิธีสตีที่ผูเปนภรรยา
ตองฆาตัวตายดวยการกระโจนเขาไปในกองไฟ ณ ขณะทีไ่ฟกําลังลุกไหมศพของสามี ชาวอินเดียเช่ือวา 
พฤติกรรมที่วานี้ยอมสะทอนความจงรักภักดีที่ผูเปนภรรยามีตอสามี เฉกเชนเดียวกับวิถีท่ีพระสตีทรงถวายความ
จงรักภักดีตอพระศิวะ   

         สวนสมัยที่ราชวงศถังปกครองประเทศจีนมีราชประเพณีอยางหนึ่งวา หากพระราชาเสด็จ
สวรรคต พระสนมที่ทรงไมมรีัชทายาทจะตองถวายความจงรักภักดตีอพระสวามีดวยการผนวชเปนพระภิกษุณี
จนกวาชีวิตจะหาไม ดวยเหตุนี้ พระนางบูเช็กเทียนพระสนมในสมเด็จพระจักรพรรดิถังไทจงจึงตองไปผนวชที่วัด
กานเยจนกระทั่งสมเด็จพระจักรพรรดิถังเกาจงจะทรงโปรดใหกลับสูพระราชวังอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนสถาปนา
พระนางเปนพระราชินี บทความช่ือ “Wu Zetian-The Only Female Emperor in the History of China” 
ไดกลาวถึงเหตุที่พระนางบูเช็กเทียนตองผนวชเปนพระภิกษุณีอันเปนการแสดงความจงรักภักดีตอพระสวามี ดังนี้ 
          ... At the age of 14, Wu Zetian was selected into the imperial court by 
Emperor Taizong of the Tang Dynasty, thanks to her engaging beauty. But she was not very 
much in favor with the Emperor. In the imperial harem, she got to know one of the sons of 
Emperor Taizong-Li Zhi. After the death of Emperor Taizong, Wu Zetian was sent to Ganye 
Temple to be a nun. 
แปลวา 

         ...สมเด็จพระจักรพรรดิถังไทจงแหงราชวงศถังทรงคัดเลือก บูเช็กเทียน วัย 14 ปสูพระราชวัง
เพราะทรงประทับพระทัยความงามท่ีมีเสนหของนาง แตแลวพระนางก็ไมไดเปนที่โปรดปรานของพระจักรพรรดิ 
ณ พระราชวังหลัง พระนางทรงรูจกักับหนึ่งในราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิถังไทจง คือพระองคหลี่จื้อ 
หลังจากท่ีสมเด็จพระจักรพรรดิถังไทจงเสดจ็สวรรคต พระนางบูเช็กเทียนก็ถูกสงไปยังวัดกานเยเพื่อผนวชเปน
พระภิกษุณ ี
          กลาวโดยสรุป ความรักเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจท่ัวโลกแตบรรพกาล ท้ังยังสามารถ
ตีความในมิติที่หลากหลาย ในมิตเิทพปกรณัม เพศสัมพันธระหวางชายกับหญิงตามทัศนคติของชาวอียิปตโบราณ
เปนความผูกพันอันศักดิ์สิทธ์ิเพราะเปนไปตามพระประสงคของพระมหาเทพ ขณะที่ชาวเปอรเซียเชื่อกันวา    
การปราศจากผูเปนท่ีรักเจ็บปวดและทรมานประหน่ึงตกนรกเชนตัวอยางที่ซาตานถูกพลัดพรากจากพระผูเปน
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เจา สําหรับมุมมองทางดานการศกึษา ความรักมีคณุประโยชนชวยใหมนุษยเพิกเฉกกับความงามของเรือน
รางกายและคอยๆ ไตระดับไปสูความงามแหงปญญาความรูแทน ดงัวิถีที่โสคราตีสปฏิบตัิตอชายหนุมทั้งหลายที่
เปนศิษย  
          เฉกเชนเดียวกับแนวคิดเรือ่งความรักระหวางสามีกับภรรยาท่ีปรากฏในภาคพ้ืนตะวันออก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศจีนและอินเดียแสดงออกในรูปลักษณที่หลากหลาย เชน กรณีที่จิวยี่ตัดสินใจทํา
สงครามกับโจโฉเพราะโจโฉวางแผนจะแยงชิงภรรยาของเขา หรือสมเด็จพระจักรพรรดิชาหชะฮันโปรดฯ ใหสราง
สุสานหินออนเพ่ือรําลึกถึงพระมเหสี มุมตาซมหลั สวนความรักท่ีฝายภรรยามตีอสามีทีป่ระจักษท้ังในเทพ
ปกรณัมของอินเดยี และจากเรื่องเลาเกี่ยวกับพระสนมในสมัยราชวงศถังของจีนถูกตีความคลายๆ กัน โดยมี
ความหมายเดียวกับความจงรักภักดี 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยจากเอกสารและดําเนินการตาม 4 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนที ่1 รวบรวมเอกสารที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

  1.1 เอกสารเกี่ยวกับแนวคดิเรื่องความรักและความรักระหวางสามีกบัภรรยา 
    1.1.1 เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความรักประกอบดวย 3 ฉบับ คือ 
     ฉบับท่ี 1 “The Hermetica อมตธรรมนําโลก” (ก่ิงแกว อัตถากร, 
2551)  
     ฉบับท่ี 2 “พลานุภาพแหงเทพปกรณัม” (บารนี บญุทรง, 2551) 
     ฉบับท่ี 3 “เพลโต ซิมโพเซียม” (ก่ิงแกว อัตถากร, 2555) 
    1.1.2 เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความรักระหวางสามีกับภรรยา ประกอบดวย 4 
ฉบับ คือ 
     ฉบับท่ี 1 “พิธีสตี” (บุญรอด บุญเกิด, 2554) 
     ฉบับท่ี 2 “The Romance of Three Kingdoms” (Brewitt Taylor, 
2005) 
     ฉบับท่ี 3 “Travels in the Moghul Empire A.D. 1657-1668” 
(François Bernier, 2007) 
     ฉบับท่ี 4 “Wu Zetian-The Only Female Emperor in the History 
of China” (History.cultural-china, n.d.) 
  1.2 เอกสารเกี่ยวกับนิทานไทยและเวียดนาม ประกอบดวย 2 ฉบับ คือ 
    ฉบับท่ี 1 นิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” (Ngọc Ánh, 2014) 
    ฉบับท่ี 2 นิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” (วรปฐมา คําหมู, 2542) 
 ขั้นตอนท่ี 2 แปลเอกสารที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยแปลนิทานเวียดนามเร่ือง “นางเติ๊ม-นางกาม” จากตนฉบับภาษาเวียดนามเปนภาษาไทยใน
ลักษณะการแปลเอาความ คือ ใหไดความหมายท้ังหมดแตอาจมีการปรับสํานวนภาษาเพ่ือใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมการใชภาษาของคนไทย 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหแนวคิดเรื่องความรักระหวางสามีกับภรรยาในนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-
นางกาม” และนิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” 
 ขั้นตอนท่ี 4 นําเสนอผลการวิจัยโดยแบงเปน 2 หัวขอยอยคือ 
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  4.1 ความรักท่ีสามมีีตอภรรยาในเรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” และเรื่อง “นางอุทธรา” 
 4.2 ความรักท่ีภรรยามตีอสามีในเรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” และเรื่อง “นางอุทธรา” 
 

ผลการวิจัย 
1. ความรักท่ีสามมีีตอภรรยาในเรือ่ง “นางเติ๊ม-นางกาม” และเรื่อง “นางอุทธรา” 
   ในนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติม๊-นางกาม” พระราชาผูเปนพระสวามีของนางเติ๊มปรากฏตอนที่

เธอเจริญวยัเปนสตรโีฉมงามและไปรวมเทศกาลที่พระองคทรงโปรดใหจัดข้ึน พระราชาจึงไมมีความสมัพันธใดๆ 
กับตัวละครเอกในชวงท่ีเธอตองอาศัยอยูกับแมเลี้ยง เรื่องเลาวามารดาของนางเติ๊มเสียชีวิตตั้งแตเธอยงัเปนเด็ก  
ผูเปนบิดาแตงงานใหมและมีธิดาอีกหนึ่งคนคือนางกาม เมื่อบิดาของนางเติ๊มเสียชีวิต เธอจําตองอาศัยกับแมเลี้ยง
และนองสาวตามลาํพัง แมเลี้ยงเปนคนใจรายมักบังคับใหนางเต๊ิมทํางานหนัก เชน เลี้ยงควาย ตัดหญา เลี้ยงหมู 
ตําขาว ฯลฯ แมจะถูกแมเลีย้งรังแกแตนางเติ๊มนับวันย่ิงสวยสดงดงามผิวพรรณผุดผองจนเปนท่ีรักที่ชอบของคน
ในหมูบาน วันหนึ่ง แมเลี้ยงสั่งใหสองพี่นองไปจับหอยปูปลาท่ีทุงนาพรอม มั่นสญัญาวา หากใครจับหอยปูปลาได
มากกวาก็จะไดเอ๊ียมแดงหนึ่งผืนเปนรางวัล นางเติ๊มเปนคนขยันจึงจับหอยปูปลาไดมาก ซึ่งตรงกันขามกับนาง
กามที่ไมไดแมแตตัวเดียว อยางไรก็ดี กอนท่ีสองพี่นองจะกลับบาน นางกามใชเลหกลหลอกใหพ่ีสาวลงไปสระผม
ในหนองน้ํา แลวรีบเอาหอยปูปลาของนางเติ๊มกลับไปอวดมารดาวาเปนของตน เมื่อนางเติ๊มทราบเรื่องก็เสียใจ  
ร่ําไห เทวดาทรงปรากฏพระองคและตรัสสั่งเธอใหเอาปลาบูนอยที่ยงัหลงเหลืออยูในของไปเลี้ยงท่ีบาน นางเติ๊ม
เลี้ยงปลาบูอยางดี แตครั้งแมลูกนางกามทราบเรื่องก็ฆาปลาบูปรุงอาหารรับประทานกัน  

   เมื่อพระราชาทรงจัดเทศกาลประจําป แมเลี้ยงไมอยากใหนางเติม๊ไดไปรวมงาน จึงเอาขาวเปลือก
ผสมกับขาวสารแลวสั่งใหเธอน่ังแยกขาว 2 ประเภทน้ันออกจากกัน หากสําเร็จจึงจะไดไปรวมงานเทศกาล 
เทวดาทรงปรากฏพระองคอีกครั้ง ทรงสั่งใหฝูงนกกระจอกมาชวยนางเติ๊ม ท้ังยังสั่งใหเธอขุดขวดบรรจุกางปลาบู
ที่เคยฝงใตขาเตียงนอนท้ังสี่ นางเติ๊มรูสึกประหลาดใจอยางยิ่งท่ีในขวดบรรจุกางปลาบูนั้นมีท้ังเสื้อผาแสนสวย 
รองเทาที่ปกรอยอยางประณีตวจิติร และมาอีกหนึ่งตัวพรอมใหเธอไปรวมงานเทศกาล ระหวางการเดินทาง นาง
เติ๊มทํารองเทาขางหน่ึงตกลงในแมน้ํา พระราชาทอดพระเนตรรองเทานั้นและทรงตองพระทัยอยางมาก พระองค
ทรงปาวประกาศใหหญิงสาวท่ัวอาณาจักรมาลองสวม หากใครสวมรองเทาไดพอดีจะทรงโปรดใหเปนพระมเหสี 
และนางเติม๊ก็เปนคนเดียวท่ีสามารถสวมรองเทาน้ันได ในความเปนจริงพระราชาทรงรักใครเสนหานางเติ๊มตั้งแต
แรกพบ ประจักษจากท่ีพระองคทรงพอพระทัยที่เธอสามารถสวมรองเทาไดพอดี  
 … Nhà vua rất vui mừng, ngài không những đã gặp được người đi vừa chiếc 
giầy mà người con gái đó lại rất xinh, nước da nàng trắng mịn. 
(Ngọc Ánh, 2014, p.41) 
แปลวา  
 ... พระราชาทรงดีพระทัยมากเพราะพระองคไดพบคนท่ีสวมรองเทาพอดี สตรผีูนั้นยัง
สวยสดงดงามและมผีิวพรรณผองใส 
     ความรักนั้นพูนทวีมากขึ้นเมื่อทั้งสองไดใชชีวิตรวมกันในพระราชวัง การที่นางเติ๊มสํารวมกายและ
วาจา อีกท้ังปฏิบัติตอเหลาขาราชบริพารดวยความออนโยนน่ิมนวลสรางความประทับพระทัยแดพระราชา 
พระองคทรงรักและหวงแหนเธอกระทั่งไมประสงคใหเธอกลับไปบานในโอกาสครบรอบวันคลายวันเสยีชีวิตของ 
ผูเปนบิดา อยางไรกด็ี พระราชาทรงเขาพระทัยคณุลักษณะของนางเติ๊มที่เปนธดิากตัญู ทรงราชานุญาตใหเธอ
กลับไปประกอบพิธีเซนไหวบิดาพรอมกับเหลาขาราชบริพารท่ีตามเสด็จ 
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   … Tuy rất buồn nhưng vua vẫn cho đoàn tùy tùng đưa nàng về. 
(Ngọc Ánh, 2014, p.42) 
แปลวา  
  ... แมจะทรงเศราพระทัยแตพระราชาก็ราชานุญาตใหขบวนขาราชบริพารสงนางเติ๊ม 
กลับบาน  
     แมเลี้ยงและนางกามเห็นนางเติ๊มไดเปนพระมเหสีมีชีวิตความเปนอยูที่สุขสําราญก็เกดิอิจฉาริษยา 
ทั้งสองใชกลอุบายลวงใหเธอปนข้ึนบนยอดตนหมากแลวฟนตนหมากท้ิง หลังจากท่ีนางเติ๊มตกลงในสระน้ํา
เสียชีวิต แมเลี้ยงไดถอดเสื้อผาของเธอแตงประดับใหกับนางกามเพือ่เขาสูพระราชวังแทนพ่ีสาว อยางไรก็ดี 
พระราชาทรงไมใยดีนางกามไมวาเธอจะพยายามเชนไร อาทิ เธอซักเสื้อผาแดพระราชาที่บอนํ้า หรือทอผาถวาย
พระองค เมื่อพระราชาทรงทราบวา นางเติ๊มมเหสผีูเปนที่รักกลับชาติเกิดเปนนกขมิ้นเหลืองออนและตนทอสอง
ตน ทรงมีพระทัยผูกพันกับสัตวและพืชเหลาน้ัน โดยทรงใหนกขมิ้นเหลืองออนอยูในกรงทองแขวนใกลที่บรรทม 
หรือตรสัสั่งใหทหารนําเปลมาผูกระหวางตนทอสองตนเปนท่ีพักผอนพระวรกายในยามกลางวัน เหตุการณที่นาง
กามฆานกขมิ้นเหลืองออนปรุงเปนอาหาร และตัดตนทอทั้งสองตนนําไมมาประกอบเปนหูกสําหรับทอผาทําให
พระราชาทรงเศราหมองพระทัยมาก 
    ตอมา นางเติ๊มกลับชาติเกิดใหมอีกครั้งหนึ่งเปนลูกจัน หญิงชราขายนํ้าด่ืมริมถนนเห็นลูกจันงามมี
กล่ินหอมไดนําไปเก็บไวท่ีบาน นางเติ๊มแปลงรางออกจากลูกจันและใชชีวิตกับหญิงชราฉันธิดาแทๆ ความรักท่ี
พระราชามตีอนางเติ๊มแสดงออกในเหตุการณที่พระองคเสด็จประพาสรานขายน้ําริมฝงถนนของหญิงชรา ได
ทอดพระเนตรหมากพลูที่มวนเปนรูปปกนกยูงซึ่งคลายฝไมลายมือของนางเติ๊ม ทรงตรสัถามที่มาของหมากพลูนั้น
ทันที เมื่อหญิงชราขายนํ้าตอบวาธดิาของนางเปนคนมวนประดิษฐใบพลูเอง และเรียกนางเติม๊ออกมาถวายความ
เคารพแดพระราชา พระองคทรงซาบซ้ึงพระทัยอยางยิ่ง  

        … Cô vừa xuất hiện, vua vui mừng và ngạc nhiên nhận ra người con gái đó là vợ 
mình.Bây giờ Tấm có phần còn trẻ hơn xưa.Hai người gặp nhau, mừng mừng tủi tủi và quyết 
luyến bên nhau. (Ngọc Ánh, 2014, p.45) 
แปลวา 

       ... เมื่อนางเติ๊มปรากฏตัว พระราชาทรงดีพระทัยและประหลาดพระทัยอยางยิ่ง เพราะสตรี
โฉมงามผูนั้นคือพระมเหสีในพระองค มิหนําซ้ํา นางเติ๊มยังสวยสดงดงามกวาเดิมอีกดวย ท้ังสองไดพบปะกันตาง
ดีใจและสะเทือนใจ ตลอดจนบังเกดิความรูสึกผูกพันกันยิ่งนัก 
      ขณะที่ความรักท่ีผูเปนสามมีีตอภรรยาในนิทานเรื่อง “นางอุทธรา” เกิดข้ึนกับท้ังกรณีที่พระยา
พรหมทัตตทรงรักและซ่ือสตัยตอนางอุทธรา และกรณีที่เศรษฐีกุปปตตารักและหวงใยนางมิจฉารผีูเปนภรรยา
นอย 
      เรื่อง “นางอุทธรา”กลาวถึงเศรษฐีนามกุปปตตามภีรรยา 2 คนภรรยาหลวงชื่อนางอุชุจิตตา 
ภรรยานอยช่ือนางมิจฉารี พวกเขามีธิดา 2 คน ธิดาที่เกิดจากภรรยาหลวงช่ือนางอุทธรากุมารี สวนธิดาท่ีบังเกิด
จากภรรยานอยช่ือนางสามากุมาร ีครั้งหน่ึงเศรษฐีและภรรยาทั้ง 2 คนไปทอดแหจับปลาที่หนองนํ้า ทุกครั้งท่ีได
ปลาเศรษฐีตางแบงใหภรรยาทั้งสองดวยสัดสวนเทากัน นางมิจฉารภีรรยานอยเปนผีกระสือจึงแอบกนิปลาดิบเสีย
บาง แลวใชอุบายลวงใหเศรษฐีเขาใจภรรยาหลวงผดิ จนกระทั่งเขาใชไมพายเรือตีศีรษะนางอุชุจิตตาเสียชีวิต 
นางอุชุจิตตาภรรยาหลวงไดกลับชาติเกิดเปนเตาคํา เมื่อนางอุทธราผูเปนธิดาไปเลีย้งวัวใกลหนองน้ํา เตาคําจะนํา
หวีและนํ้ามันทิพยมาแตงตัวใหเธอ เรื่องดังกลาวเกิดขึ้นเนืองๆ ทําใหนางมิจฉารสีงสัย หลังจากท่ีสืบทราบความ
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จริง นางก็วางแผนฆาเตาคําโดยออนวอนใหสามีไปจับเตาคํามาทําขวัญ ดวยความรักที่มีตอภรรยานอย เศรษฐีสั่ง
ใหชาวเรือนไปทอดแหจับเตาคํา ครั้นไดเตามาแลวนางมิจฉารีก็บังคบัใหนางอุทธราฆาเตาคําปรุงเปนอาหาร   
นางอุทธรารักมารดาไมอยากทํารายเตาจนถูกแมเลีย้งเฆ่ียนตีสาหสั เตาคําสงสารนางอุทธราจึงบอกใหเธอชุบตน
ลงไปในหมอน้ํารอนพรอมสั่งธิดาเก็บกระดูกเตานําไปฝง จากที่ฝงกระดูกเตานั้นก็เกิดเปนตนโพไทรทองซึ่งท้ังตน
และใบเปนสีเหลืองอรามดั่งทอง เมื่อลมพัดใบไมจะเกิดเปนเสยีงดนตรีแสนไพเราะออนหวานสวางใจอยางยิ่ง 
    เชนเดียวกับความรักระหวางพระราชากับตัวละครเอกนางเติ๊มในนิทานของเวียดนาม พระยา
พรหมทัตตและนางอุทธราพบกันโดยบังเอิญเมื่อพระองคทรงไดยินขาวร่ําลือเกีย่วกับตนไมมหัศจรรย และตรัสสั่ง
ใหคนจํานวนมากขุดตนโพไทรทองนําไปปลูกกลางขวงหลวงทวาไมสําเรจ็ นางอุทธราทราบวาตนไมวิเศษน้ันเปน
มารดากลับชาติเกดิ จึงเขาไปกราบไหวและตั้งจิตอธิษฐานรําลึกพระคุณมารดา ตนโพไทรทองก็หลดุข้ึนมาอยู
เหนือฝามือของเธออยางงายดาย พระยาพรหมทัตตทรงพอพระทัยจึงอภิเษกสมรสกับนางอุทธราและใหเธอเปน
นางเทวีมีสถานะใหญกวานางสนมท้ังหลายในพระองค ยิ่งไดอาศัยกบันางอุทธราในเวียงหลวง พระยาพรหมทัตต
ก็ยิ่งหลงใหลเสนหของเธอ นางอุทธราใหกําเนิดบตุรธิดา 2 พระองคและยังทําหนาท่ีพระชายาท่ีดี ยามนอนก็
นอนหลังพระสวามี แตครั้งจะตื่นไดลุกกอนพระองคดวยความนิ่มนวลจนพระยาหาทรงรับรูไม นางอุทธรายังเปน
สตรีที่ชํานิชํานาญงานในเรือนหอ เปนตนวาเธอสามารถทอผาจากเสนฝายท่ีไมวาจะบอบบางเทาใดกไ็มเคยขาด
แมแตเสนเดยีว (วรปฐมา คําหมู, 2542, หนา 3157) 
    เมื่อนางอุทธราไดรับขาววาเศรษฐีกุปปตตาปวยหนัก ก็รีบกลับไปเยี่ยมเยียนบิดาแลวถูกนางมิจฉารี
แมเลี้ยงผลักตกขุมน้ํารอนเสียชีวิต ดวยความผูกพันท่ีมตีอพระชายา พระยาพรหมทัตตเพียงแลดูตนโพไทรทองใน
เวียงหลวงซึ่งเหี่ยวแหงประดุจลนไพก็ทรงรําพึงในพระทัยวานางอุทธราประสบเหตุราย แมนางสามากุมารีจะกลับ
สูเวียงหลวงในนามของนางอุทธรา ท้ังยังไดสวมใสเสื้อผาและเครื่องประดับของพี่สาว แตพระยาพรหมทัตตก็ทรง
ทราบทันทีวานั่นไมใชนางเทวีของพระองค ไดแตเศราหมองพระทัยที่นางอุทธราผูเปนที่รักถูกพลดัพรากจากไป  

     … พระญาพาราณสีหันเปนฉันน้ันค็มีคําอันนอยใจมากนัก แลวคซ็บเซาเหงาอยูหั้นแล ในกาละเมื่อ
พระญาเปนอันหมอมตระหนอมอยูฉันน้ัน ฅนทังหลายค็เปนอันเคียดมากนัก  
(วรปฐมา คําหมู, 2542, หนา 3158) 
    ครั้งชาวโรงหลวงนําแถวดอกไมและสอมดอกไมที่ถักรอยละมายคลายฝมือของนางอุทธรามาถวาย 
พระยาพรหมทัตตกร็ีบไตถามท่ีมาของดอกไมนั้นแลวทรงชางไปยังเวยีงของสามีภรรยานายประตูทันที ทรงมีพระ
ประสงคเสวยน้ําท่ีธดิาของนายประตูเปนผูถวาย เมื่อพระองคทรงไดพบนางอุทธราทรงรูสึกปตโิสมนสัสุดท่ีจะ
บรรยายทรงอนุญาตใหนางอุทธรากลับสูเวยีงหลวงและอภิเษกเธอเปนนางเทวีในพระองคดังเกา  

     … เมื่อดั่งอั้น พระญาค็ยกเอานางอุทธราข้ึนนั่งเหนือหลังชางรวมตน แลวค็นําเมือสูราชมนเทียร 
แลวค็อุสสาภิเสกหื้อเปนอัคคมเหสีราชเทวีดังเกา(วรปฐมา คําหมู, 2542, หนา 3159) 
    ขณะที่ความรักระหวางเศรษฐีกุปปตตากับนางมิจฉารีภรรยานอยเกิดข้ึนในลักษณะคอยเปนคอย
ไป แรกเริ่มเดิมทีเศรษฐีกุปปตตารกันางอุชุจิตตาภรรยาหลวงและนางมิจฉารีภรรยานอยอยางเทียมเสมอกัน   
แตตอมาเขาหลงเสนหภรรยานอยและรักนางมากเสยีจนเกดิอาการไมพอใจภรรยาหลวงกับนางอุทธราธิดาที่
บังเกิดจากนางอุชุจิตตา  
    ความรักท่ีเศรษฐีกุปปตตามตีอภรรยานอยแสดงออกตลอดท้ังเรื่อง เริ่มจากการทีเ่ขาสนองความ
ตองการของภรรยานอยที่ไมวานางจะอยากรับประทานอะไร ผูเปนสามีก็พยายามหามาให ครั้งเศรษฐีพาภรรยา
ทั้งสองคนไปทอดแหจับปลาท่ีหนองนํ้าและเกิดเหตุการทะเลาะวิวาทระหวางนางอุชุจิตตากับนางมิจฉารีซึ่งตาง
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ยืนยันวาของที่มีปลาจํานวนมากน้ันเปนของตน เศรษฐีมไิดไตรตรองความจริง เขาเช่ือฟงคําพูดของภรรยานอย
และใชไมพายเรือตศีีรษะภรรยาหลวงจนเสียชีวิต  
    … สวนวากุปปตตาเสฎฐผีูใจดําบหาคําตอตดิพิจารณา ค็บังเกิดยังคําโกธะเคยีดมากนัก ประการ  
๑ ค็รักเมียนอยแฅวนมากนัก คด็าร่ําไรเมียหลวง แลวค็เอาไมฟายเรอืตีหัวนางเมียหลวงตกเรือจมน้ําไพวันนั้นแล  
(วรปฐมา คําหมู, 2542, หนา 3153) 
    นางมิจฉารีทราบวาภรรยาหลวงกลับชาติเกิดเปนเตาคําในหนองน้ําก็แสรงบอกกับสามีวาตนปวย
หนัก ตองใชเตาคํามาทําขวัญ มิฉะนั้นก็อาจถึงแกความตายได เศรษฐีกุปปตตาเปนหวงภรรยานอยรบีสั่งใหชาว
เรือนไปทอดแหจับเตาคําที่หนองน้ํา 

     … ดูราชาวเรือนทังหลาย สวนวาขวันเมียแหงขาค็ใครกินเตาฅํามากนัก ค็จิ่งจักทรงยังพยาธิอัน
หนกันักแล ผีปูผียาค็มาทือเนื้อทือฅิงเมียขา ออกปากวาหื้อหาเตาฅํามาหื้อกินวาอั้น ดั่งไดยินมาวายังมีเตาฅําตัว 
๑ อยูยังหนองที่น้ันแล วาอ้ัน เจาทังหลายจุงไพชวยขาทอดแหหาเตาฅําพรองเทอะ (วรปฐมา คําหมู, 2542, หนา 
3154-3155) 
    ความรักของเศรษฐีกุปปตตายังเปนท่ีประจักษเมื่อเขาและภรรยานอยทราบขาวที่นางอุทธราได
เปนนางเทวีในพระยาพรหมทัตต นางมิจฉารอีิจฉาลูกเลีย้งท่ีมีชีวิตความเปนอยูอยางสุขสบาย ไดวางแผนทําราย
นางอุทธราหวังจะสงนางสามากุมารีธิดาแทๆ ของตนสูเวียงแหงพระยาแทน แมนางอุทธราและนางสามากุมารี
ตางเปนธิดาของเศรษฐี ทวาความรักที่เศรษฐีมตีอภรรยานอยทําใหเขาสมรูรวมคดิกับนางมิจฉารีทํารายธิดาคนโต
เพื่อใหธิดาที่บังเกิดจากภรรยานอยมีชีวิตท่ีดีกวาเดมิ 
    สรุปไดวา แนวคดิความรักระหวางสามีกับภรรยาในนิทานของเวยีดนามและไทยมีขึ้นใน 2 
ลักษณะ ลักษณะที่ 1 เปนความซือ่สัตยที่ผูเปนสามีมีตอภรรยาในแบบไมสนใจใยดีหญิงสาวคนอ่ืนๆ ดังกรณีของ
พระราชากับนางเติ๊มในเรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” และจากท่ีพระยาพรหมทัตตทรงปฏิบัตติอนางอุทธราในเร่ือง 
“นางอุทธรา” สวนลักษณะที่ 2 เปนความรักประเภทหลงเสนหภรรยาจนตาบอด สะทอนจากเร่ืองราวของ
เศรษฐีกุปปตตากับนางมิจฉารีภรรยานอย ความรักของทั้งสองมีพัฒนาการตามลําดับ เริม่จากที่เศรษฐีรักนาง
มิจฉารีเทียมเสมอเทากับภรรยาหลวง แลวคอยทวีมากข้ึนเรื่อยๆ จนกระทั่งยินยอมทําตามคํารองขอของนางทุก
ประการไมเวนแมแตการทํารายธิดาคนโตจนเสยีชีวิต พฤติกรรมของเศรษฐีกุปปตตาท่ีรักภรรยานอยจนมืดบอด
ยังชวยอธิบายดวยวา เหตุใดเศรษฐีกุปปตตาเปนบิดาผูบังเกิดเกลาของนางอุทธราตัวละครเอกแตก็ยังคงถูกจัดอยู
ในประเภทตัวละครประกอบฝายราย 

2. ความรักท่ีภรรยามตีอสามีในเรือ่ง “นางเติ๊ม-นางกาม”และเรื่อง “นางอุทธรา” 
    ความรักท่ีภรรยามตีอสามีในนิทานของเวียดนามและไทยเกิดข้ึนในลักษณะคลายๆ กัน คือผูเปน
ภรรยามีความจงรักภักดีตอพระสวามี สําหรบัเรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” นางเติ๊มแสดงความรักตอพระราชาดวย
การทําหนาท่ีพระชายาท่ีดี เธอเปนสตรีที่ออนโยนน่ิมนวลและยังปฏิบัติตอเหลาขาราชบริพารในพระราชวังอยาง
เทาเทียมกัน ทําใหพระราชาทรงพอพระทัยและย่ิงหลงใหลพระชายามากขึ้น  
    … Từ khi vào cung, Tấm được sống sung sướng, ăn ngon, mặc đẹp và được vua vô 
cùng yêu quý vì đức tính hiền dịu của cô. Ở đó Tấm đối xử với mọi người rất hòa thuận, không 
thấy có lời chê trách nào về bà hoàng hậu mới. (Ngọc Ánh, 2014, p. 42) 
แปลวา  
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    ...นับตั้งแตที่นางเติ๊มเขาไปอยูในพระราชวัง เธอมีชีวิตความเปนอยูที่แสนสุข ไดรับประทานอาหาร
อรอย แตงตัวดวยชุดสวยงาม พระราชาทรงหลงรักเธอเพราะเธอเปนสตรีที่ออนโยนน่ิมนวล นางเต๊ิมปฏิบัติกับขา
ราชบริพารอยางเทาเทียมกัน จึงไมเคยปรากฏคําตําหนิใดๆ เกี่ยวกบักับพระมเหสีพระองคใหม 
    เมื่อนางเติ๊มกลับไปประกอบพิธีเซนไหวบดิาผูลวงลับท่ีบาน และถูกแมลูกนางกามกลั่นแกลงจน
เสียชีวิต ยังคงเปนหวงพระราชาจึงไดกลับชาติเกิดเปนนกขม้ินเหลืองออนๆเห็นนางกามซักเสื้อถวายพระราชาท่ี
บอน้ํา ก็ไดรองทักขึ้นมาวา จงซักเสื้อใหสะอาดและตองตากบนราวเพราะหากตากตามรั้วกําแพง เสื้อของพระ
สวามีจะขาดเสีย  

   … Giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch.Phơi áo chồng tao thì phơi bằng sào, chớ 
phơi bờ rào, rách áo chồng tao. (Ngọc Ánh, 2014, p. 43) 
แปลวา 

   … ซักเสื้อสามีขา จงซักใหสะอาด ตากเสื้อสามีขา จงตากบนราว อยาตากริมรั้วรมิกําแพง เสื้อสามี
ขาจะขาดเสีย 
    แมจะถูกนางกามทํารายหลายครั้งแตนางเติ๊มกไ็มยอมแพ นอกจากจะเปนนกขมิ้นเหลืองออน เธอ
ยังกลับชาติเกิดเปนตนทอสองตนและหูกทอผาซึ่งลวนแตมคีวามผูกพันกับพระราชา อุปสรรคที่นางเติม๊ตองพบ
ประสบเปรยีบเสมือนการทดสอบความจงรักภักดีที่เธอมีตอพระสวามี จนทายท่ีสุดนางเติ๊มกส็ามารถกลับมาใช
ชีวิตในรางมนุษย ท้ังยังไดอยูกบัพระราชาอยางมคีวามสุขตลอดไป 
    สวนในเรื่อง “นางอุทธรา” ตัวละครเอกนางอุทธราก็จงรักภักดีตอพระยาพรหมทัตตมิไดแตกตาง
ไปจากกรณีนางเติม๊ในนิทานของเวียดนาม เมื่อไดอภเิษกสมรสและทรงสถานะเปนนางเทวีในพระยา นางอุทธรา
ประพฤติปฏบิัติตนอยางเหมาะสม เธอใหกําเนิดบุตรธดิา 2 พระองค และยังเปนสตรีที่ชํานิชํานาญงานในเรือน
หอทําใหพระยาพรหมทัตตทวีความรักท่ีมีตอเธอมากขึ้น 

     ... สวนวาพระญาพาราณสีแลนางอุทธราเทวีค็เปนอันรักจําเริญใจแกกันมากนัก มีวัฏฏปฏิบัตอัน
อันดีมีตนวาปนฝายแลทอหูกค็เปนอันชางแลแลบยิ่งนักเปนดั่งใยบัวแล ในเมื่อจักหลบัจักนอนน้ัน ค็หือ้ผัวนอน
กอน ในเมื่อจักเขาที่นอนค็อยองนัก มาตราวาใผจักรูหนอย ๑ ค็บมแีล แมนวาเยียะหูกทอผาดั่งอ้ัน เตมวาเสน
ฝายแลบเทาใดค็ดี ค็บปุดบขาดสักเสนแล (วรปฐมา คําหมู, 2542, หนา 3157) 
    หลังจากท่ีนางอุทธราถูกทํารายจนเสียชีวิตกไ็ดกลับชาติเกดิเปนลกูหมากพินแลวกลับมาใชชีวิตใน
รางมนุษยเชนเดมิ พระยาพรหมทัตตทรงทราบวาชาวเรือนซื้อแถวดอกไมและสอมดอกไมจากภรรยานายประตู
จึงทรงชางไปยังเวียงของพวกเขา ทรงมีพระประสงคเสวยนํ้าท่ีธิดาของนายประตูเปนผูถวาย และทรงโปรดให
ภรรยานายประตูนําสลุงคําไปมอบใหผูเปนธิดา นางอุทธราเห็นสลุงคาํก็ทราบทันทีวาเปนของพระสวามี เธอจึง
รีบนําน้ํามาถวายพระองค  
    … เมื่อน้ัน นางอุทธราค็รูจักสลุงฅําอันนั้นวาเปนของผัวตน นางค็ไพถวายแกพระญาหั้นแล 
(วรปฐมา คําหมู, 2542, หนา 3159) 
    จะเห็นไดวา ความรักพระสวามีของตัวละครเอกในนิทานของไทยและเวียดนามเปนความรักใน
แบบฉบับ จากสัญลักษณทีผู่เปนภรรยาปฏิบัตตินอยางดี ใหเกียรติพระสวามีและชํานิชํานาญงานในเรอืนหอ 
ความรักของนางเติ๊มและนางอุทธรายังมีความหมายเดียวกันกับความจงรักภักดีที่พวกเธอมีตอพระสวามี ซึ่งไมวา
จะตองประสบอุปสรรคเพียงใด กระท่ังเผชิญกับเหตรุายจนถึงแกความตายก็ยังคงมุงมั่นตอสูเพื่อท่ีจะไดใชชีวิต
เคียงคูกับพระสวามีผูเปนที่รัก   
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สรุปและอภิปรายผล 
 ความรักท่ีผูเปนสามีมีตอภรรยาในนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” และนิทานไทยเรื่อง 
“นางอุทธรา” เกิดขึ้นในลักษณะคลายๆ กันคือ พระราชาและพระยาพรหมทัตตทรงรักและซื่อสตัยตอพระชายา
แตเพียงผูเดียว ทรงเศราหมองพระทัยเมื่อนางเทวีถูกพลัดพรากจากไป ท้ังยังไมใยดีกับหญิงสาวคนอื่นๆ ขณะที่
ความรักท่ีเศรษฐีกุปปตตามีตอนางมิจฉารีเกิดขึ้นในลักษณะคอยเปนคอยไป เริม่ตนจากท่ีเศรษฐีรักนางเทียม
เสมอเทากับภรรยาหลวงแลวคอยพัฒนาเปนการหลงเสนหภรรยานอยจนยินยอมทําตามคํารองขอของนางทุก
ประการ สวนความรักที่ตัวละครเอกนางเติ๊มและนางอุทธรามีตอพระสวามีถูกตีความวา เปนความจงรกัภักดี 
พวกเธอรักและผูกพันกับพระสามจีึงลุกขึ้นตอสูกับตัวละครฝายรายจากสัญลักษณการกลับชาติเกิดใหมเรื่อยๆ 
เพื่อท่ีจะไดกลับมาใชชีวิตเคียงคูกบัคนรักอยางมีความสุข  
 ชาวอินเดียยึดมั่นในคติที่บุรุษเพศเปนใหญมาแตสมัยบรรพกาล คําวา “สามี” / “สวามี” หมายถึง 
“น. ผัว, ชายท่ีเปนคูครองของหญงิ, คูกับภรรยาหรือภริยา; นาย, เจาของ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 
1218) และ “... ผูเปนใหญ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 1186) ตามลําดับ บุรุษเพศจึงตองประกอบดวย
คุณสมบัติที่เหนือกวาคูครอง เพราะเมื่อใดก็ตามท่ีผูสามไีมสําแดงความเหนือช้ันใหเปนที่ประจักษตอสตรีเพศ 
ความเสนหาอาทรท่ีพวกเธอมีใหในเริ่มแรกก็อาจมลายหายสูญไป ผูวิจัยขอยกตัวอยางภารตนิยายเรื่อง         
“กัลยาณวดี” (ศกัดิ์ศรี แยมนัดดา, 2547, หนา 809-816) ดังนี ้
 กัลยาณวดี เปนพระนามของพระอัครมเหสีในพระเจาสิงหพล พระเจาแผนดินแหงแควนทักษณิาบถ
อันกวางใหญไพศาลทางตอนใตของเทือกเขาวินธัย พระราชเทวีทรงสิริโฉมงดงามเหนือกวานางในท้ังหลายจึงเปน
ที่นิยมเสนหาของพระสวามี ขณะเดียวกันพระนางก็เฝาปรนนิบตัิพระองคราชันดวยความรักอันสุดซึ้ง ตอมาพระ
ญาติวงศไดรวมมือกับกษัตริยตางเมืองนํากําลังทหารเขายึดครองราชบัลลังก และเนรเทศกษัตริยทั้ง 2 พระองค
ออกจากแวนแควน  
 พระเจาสิงหพลทรงพากัลยาณวดีเทวีเสด็จสูแควนมาลวะซ่ึงเปนนิวาสนสถานในพระราชบิดาของพระ
มเหสี เพราะทรงมีพระราชประสงคฝากพระนางไวกับพระสัสสุระในขณะเสด็จไปกอบกูพระราชบัลลังกจาก  
พระญาติวงศ ระหวางเสด็จสูแควนมาลวะ กษัตริย 2 พระองคตองเผชิญกับสตัวปาที่ดุราย คือ สิงโต และพญา
ชาง แตดวยพระปรีชาสามารถ พระเจาสิงหพลทรงฆาสัตวรายท้ังสอง ท้ังยังไดมอบมุกดาท่ีทรงแงะหยบิเอามา
จากกะโหลกพญาชางใหแกพระอัครมเหสี กัลยาณวดีเทวีทรงตื้นตันพระทัยกับความรักที่พระราชาพระราชทาน
ให และเตม็เปยมดวยศรัทธาอันแรงกลาในความหาญกลาของพระสวามี 
 พระเทวีประทับอยูในแควนมาลวะดวยความอางวางหงอยเหงาเน่ืองจากไมไดรับขาวคราวใดๆ จาก
พระสวามีเปนเวลานาน วันหน่ึง ขณะประทับอยูในหองบรรทม ทรงทอดพระเนตรออกไปนอกพระแกล และ
ประสบภาพมาณพหนุมรูปงามคนหน่ึง เขามีผิวพรรณผุดผองเกลี้ยงเกลา และมีใบหนาอันคมสันสมชายชาตรีชวน
พิศชวนใฝฝน กัลยาณวดีเทวีทรงบังเกิดความเสนหา ทรงสั่งใหนางขาหลวงนําจดหมายลายพระหัตถไปมอบ
ใหกับหนุมรูปงาม และนัดเขามาพบพระองค ณ พระตําหนักในเวลาเท่ียงคืน  
 ทุกอยางเปนไปตามแผน เมื่อถึงเวลานัดหมายมาณพหนุมกเ็ขามาในหองบรรทมของพระเทวี ทวาท้ัง
สองยังไมทันจะทําความรูจักกันลกึซึ้ง ก็เกิดเหตุการณไมคาดฝนข้ึน คือ งูเขียวตัวหนึ่งเลื้อยเขามาในหองและ
เฉียดเขาใกลขาของชายหนุม แทนท่ีจะรักษาอารมณสงบเยือกเย็นเยีย่งชายชาตรี เขากลับรองเสียงดังดวยความ
ตกใจกลัว รีบควาดามแสปดยุงหวดซายปายขวาจนงูตัวนอยบี้แบนติดอยูกับพ้ืน มิหนําซ้ําเขายังมีอาการตื่นเตน ดี
ใจกับผลงานของตนไมตางจากเด็กๆ (ศักดิ์ศรี แยมนัดดา, 2547, หนา 814) 
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 พระเทวีทรงรูสึกผดิหวังอยางมากกับปฏิกิริยาของมาณพรูปงาม ความเสนหาอาทรท่ีเคยมีไวกับเขา
ในเริ่มแรกก็ถูกแทนท่ีดวยความขยะแขยงหดหูอยางฉับพลัน “...พระนางกัลยาณวดลีืมพระเนตรเบิกโพลงดวย
ความประหลาดพระทัยสุดขดี พลนัความเสนหาอาทรท่ีเคยเกาะกุมหฤทัยอยูก็มลายหายสูญไป เหลืออยูแต  
ความขยะแขยงหดหู” (ศักดิ์ศรี แยมนัดดา, 2547, หนา 814) 
 สาเหตุทําใหกัลยาณวดเีทวีทรงรูสกึผิดหวังเปนเรื่องที่คาดคะเนไดไมยาก เมื่อทรงเปรยีบเทียบ
ภาพลักษณทีส่งาองอาจ กับท้ังพระปรีชาสามารถในพระเจาสิงหพลผูเปนพระสวามี กับความออนแอและ    
ความตกประหมาของมาณพรูปงาม พระเทวีก็ยอมจะรูซึ้งในพระราชหฤทัยวาใครในบุรุษท้ังสองคูควรแกคําวา 
“สวามี” หรือ “ผูเปนใหญ” ทีแ่ทจริง ทรงเสียพระทัยท่ีนัดพบชายหนุมและทรงเรียกเหตุการณที่เกดิข้ึนวา 
สถานการณอันช่ัวชา 

  ...อนิจจา ขาตาบอดไปหรือไร ถึงไดรับเอาไอโงง่ังนี่เขามาในตําหนัก ขานึกไมถึงเลยวาขาหลงรักมันได
อยางไร ชางตลกและนาสังเวชนี่กระไร น่ีมันอะไรกันเลา เพียงแตฆางูเขียวตัวกระจอยรอยไรพิษสงแมแตนอย 
มันยังดีอกดีใจเตนรําทําเพลงเหมอืนคนบา โอย ขาสุดท่ีจะทนทานแลว สิงหพลสามีคูชีวิตของขาเขาชวยชีวิตขา
ไวถึงสองหนจากเงื้อมหัตถมฤตยู วีรกรรมของเขายิ่งใหญกวาอายบานี่รอยเทาพันเทา เขายังกําชับขาไมใหบอก
ใคร แลวดูอายง่ังนีส่ิ มันทําราวกับมันเปนวีรบรุุษอยางนั้นแหละ นี่ขาจะทําอยางไรดีหนอจึงจะแกสถานการณช่ัว
ชาเชนน้ีได ขาจะทําอยางไรดี (ศักดิ์ศรี แยมนดัดา, 2547, หนา 814-815) 
 ความรักท่ีภรรยามีตอสามีบางยังสะทอนจากความอดทนอดกลั้นของภรรยาตอพฤติกรรมบางอยาง
ของสามี กับท้ังสนองความประสงคของเขาในฐานะเจานายเสียมากกวาที่จะเปนคูครอง วรรณกรรมอนิเดียเรื่อง 
“วลัยบาทที่ผิดคู”เปนตัวอยางที่นาสนใจ เรื่องนําเสนอความรักระหวางกันนกีกับโกวลัน ซึ่งเปนเพื่อนบานใกล
เรือนเคียงกันตั้งแตเด็ก เมื่อท้ังสองเจริญวัย บิดามารดากส็นับสนุนใหสมรสกันเพราะตางก็บังเกิดในครอบครัว
พอคา หลังแตงงานไดไมนานโกวลนัผูสามีหลงรักคณิกาโฉมงามนางหนึ่ง ช่ือ มาธวี แมกันนกีจะทราบเหตุการณ
ทั้งหมด แตดวยความรักสามียิ่งกวาชีวา เธอก็เลือกที่จะวางเฉย ปลอยใหสามเีสียเงินจํานวนหน่ึงพันแปดเหรียญ
ตอวันเพือ่แลกกับความอภิรมยและการบําเรอจากนางมาธวี อยางไรก็ดี ชีวิตคูของโกวลันและมาธวีเริม่มีการตอ
ปากตอคําโตเถียงกันมากขึ้น สาเหตุคือโกวลันยอมรับไมไดกับความจริงท่ีมาธวีเปนสมบัติของคณาชนที่
ผลัดเปลีย่นเวียนกันมาตามโอกาส โดยถือหลักการตอบแทนดวยเงินตราเปนท่ีตั้ง เมื่อมีแขกมาเยือน มาธวีก็
ตอนรับและปรนนิบัติพวกเขาอยางดีเลิศตามหนาที่ท่ีคณิกาเย่ียงเธอพึงกระทํา  

โกวลันรูสึกผดิหวังกับมาธวี เขาตดัสินใจพาภรรยาคือกันนกีละจากถิน่บานเกิดไปทํามาหากินในแดน
ไกล แมการเริม่ตนชีวิตใหมของทั้งสองจะประสบอุปสรรคหลายประการ ทวาหัวใจของกันนกีกลับเต็มต้ืนดวย
ความสุขทวมทนที่ไดปรนนิบัติสามีอยางใกลชิด แตละวันเธอตื่นเตนกับการตระเตรียมอาหารใหสามรีับประทาน 
และจะเจียนหมากพลูใหสามีเคี้ยวทุกครั้งกอนจะลงมือรับประทานอาหารที่ผูสามเีหลือไวให “... หลังจากท่ี    
โกวลันกินเสร็จแลว นางก็เจียนหมากพลูมาใหเขาเคี้ยว ตัวนางเองลงมือกินอาหารท่ีสามีเหลือไวให” (ศกัดิ์ศรี     
แยมนัดดา, 2547, หนา 924) 
 สําหรับสาเหตุที่กอบังเกิดความรักระหวางบุรุษเพศกับสตรีเพศ ในมมุมองเชิงพระพุทธศาสนา    
ความรักเกดิจากเหตุ 2 ประการ คอื บุพเพสันนิวาสและปจจุบันประโยชน ยกตัวอยางใน “ปฐมสมโพธิกถา”   
ปริเฉจท่ี 1 วิวาหมงคลปริวัตต พระนิพนธในสมเดจ็กรมพระปรมานชิุตชิโนรส ตอนท่ีพระศิริมหามายาราชบุตรี
ทรงสดับเรื่องราวเก่ียวกับพระศิรสิทุโธนะราชกุมาร ถึงแมพระศิรมิหามายาราชบุตรีจะยังมิไดทัศนการแตก็บังเกิด
ความเสนหาพระศริิสุทโธนะราชกุมารในพระราชหฤทัยเนื่องจากสองพระองคทรงมีบุพเพสันนิวาสกันแตอดีตชาติ  
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  ... เมื่อพระศริิมหามายาราชบุตรี ไดทรงสดับขาวสาสนพระศริิสุทโธนะราชกุมารแตยังไมได ทัศนการ
ก็เกิดพระกมลดําริเสนหา เหตุปุพเพสันนิวาสเนื่องแตอดตีกาล พระคนัถรจนาจารยจึงกลาวพระคาถาวา          
“ปุพฺเพวสนฺนิวาเสน” เปนอาทิ อรรถาธิบายความวา ความเสนหาบังเกิดอาศัยเหตุ 2 ประการ คือ 
บุพเพสันนิวาส กับท้ังปจจุบันประโยชน มีครุวนาประเจดวงดอกอุบลชาติอันอาศัยซึ่งอุทกวาริเปนทีต่ั้งจึงบังเกิด
ในชลธีนั้น (สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2517, หนา 16) 
 จะเห็นไดวาแนวคิดเรื่องความรักระหวางสามีกับภรรยาในนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” 
และนิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” มิใชประเด็นใหม กระน้ันก็ยังมีความนาสนใจเพราะไดสําแดงออกใน
รูปลักษณะที่หลากหลายและแตกตางไปจากท่ีประจักษในเทพปกรณัมกับทั้งวรรณกรรมฉบับตางๆ ท่ัวโลก 
 

ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวคิดอื่นๆ ที่ปรากฏในนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” 
และนิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” เชน 
 1. การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการประพฤติ “ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว” ในนิทานเวียดนามเรื่อง “นาง
เติ๊ม-นางกาม” และนิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” 
 2. การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความรักระกวางบิดามารดากบับุตรธิดาในนิทานเวียดนามเรื่อง 
“นางเติ๊ม-นางกาม” และนิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” 
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