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แคทรียา อังทองก�ำเนิด๑

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมนิทานพืน้ บ้านไทยทีก่ ล่าวถึงบทบาท
ของพระอิศวร และศึกษาบทบาทของพระอิศวรที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทย จาก
การรวบนิทานพืน้ บ้านไทยทีก่ ล่าวถึงบทบาทของพระอิศวรจ�ำนวน ๓๐ เรือ่ งพบว่า บทบาท
ของพระอิศวรปรากฏในนิทานพื้นบ้านภาคใต้มากที่สุด รองลงมาคือนิทานพื้นบ้าน
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ บทบาทของพระอิศวรทีพ่ บในนิทาน
พื้นบ้านไทยจ�ำแนกได้เป็น ๗ บทบาทคือ บทบาทของผู้ประทานพร บทบาทของ
ผู้ปราบ บทบาทของผู้แก้ปัญหาหรือผู้ช่วยเหลือ บทบาทของผู้ควบคุมโลก บทบาทของ
ผู้สร้างหรือผู้ให้ก�ำเนิด บทบาทของผู้ท้าทายหรือถูกท้าทาย และบทบาทของผู้สั่งสอน
จากการศึกษาบทบาทของพระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทยทั้ง ๗ บทบาท จะเห็นได้ว่า
แม้ พ ระอิ ศ วรในนิ ท านพื้ น บ้ า นไทยจะมี บ ทบาทเช่ น เดี ย วกั บ พระอิ ศ วรในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู แต่บทบาทของพระอิศวรในนิทานพืน้ บ้านไทยนัน้ มีการผสมผสานบทบาท
ของพระอิศวรให้สอดคล้องกับคติความเชื่อในพุทธศาสนาของไทย
ค�ำส�ำคัญ: พระอิศวร, นิทานพื้นบ้านไทย, บทบาท

๑

อาจารย์ประจ�ำภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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The Role of Shiva in Thai Folktales
Catthaleeya Aungthongkamnerd๒

Abstract
The main purpose of this article is to compile Thai folktales and to
study the roles of Shiva as portrayed in those folktales. Based on 30 Thai
folktales, it is found that the role of Shiva is most frequently found in Southern
Thai folktales, followed by the folktales from the central, the northern and
the northeastern regions, respectively. Shiva’s roles in Thai folktales can be
classified into seven groups: the giver, the conqueror, the helper, the world
controller, the creator, the challenger (and also the one who is being challenged)
and the educator. Although these seven roles played by Shiva in Thai folktales
remain similar to those in Hinduism, it is found that certain modifications
have been made in order to make Shiva’s role in Thai folktales appear more
in line with Buddhist beliefs.  
Key words: Shiva, Thai folktales, roles
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บทน�ำ
พระนามของพระอิ ศ วรหรื อ พระศิ ว ะในยุ ค พระเวทรู ้ จั ก กั น ในนามว่ า
พระรุทระ ในคัมภีร์ฤคเวทได้กล่าวถึงพระรุทระว่าเป็นเพียงเทพชั้นที่สองเท่านั้น
ในยุคพระเวท แม้พระรุทระไม่ได้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ปราบเหล่าอสูรเช่นพระอินทร์ แต่ก็
มีลักษณะแข็งแกร่ง ดุร้าย ไม่มีผู้ใดสามารถล่วงเกินได้ ดังลักษณะของพระรุทระ
ที่บรรยายในหนังสือ The Religion and Philosophy of the Veda and
Upanishads ว่า
…ถือสายฟ้าเป็นอาวุธควบคูก่ บั ธนูและศรทรง แต่กม็ ไิ ด้แสดงความ
เป็นนักรบผู้เหี้ยมหาญ เยี่ยงบุคลิกของพระอินทร์ซึ่งจะต้องคอย
ปราบหมูอ่ สูร รุทระมีลกั ษณะในเชิงท�ำลายเยีย่ งสัตว์รา้ ยหรือหมูปา่
สีอำ� พันในสวรรค์ เป็นผูท้ ใี่ ครจะล่วงเกินมิได้ ปราดเปรียว หนุม่ และ
เป็นผู้ครองโลกซึ่งไม่รู้จักชรา เต็มไปด้วยความฉลาด ทรงคุณ
ใจกว้างขวาง ขอร้องได้ง่าย และมีความเอื้อเฟื้อเป็นอันมาก
(Keith, Arthur Berredale, ๑๙๗๖, p. ๑๔๓ อ้างถึงในอุดม รุ่งเรืองศรี,
๒๕๒๓, น. ๕๑)
พระรุทระในคัมภีร์ฤคเวทปรากฏบทบาทในฐานะผู้ประทานพรและโชคลาภ
อีกทั้งยังเป็นผู้มีความสามารถทางด้านการแพทย์เป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่มียาจ�ำนวน
มากมาย (Max Müller, ๑๙๖๙, p. ๗๕ อ้างถึงในอุดม รุง่ เรืองศรี, ๒๕๒๓, น. ๕๑) เช่นเดียว
กับทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (๒๕๕๖, น. ๗๑) มีพระบรมราชาธิบายถึง
พระรุทระในยุคไตรเพทหรือยุคพระเวทไว้ว่า “ในยุคไตรเพทนั้น พระรุทระเป็นใหญ่
เหนือการสรรเสริญ และยัญกรรม เป็นผู้บ�ำบัดโรค”
ในฐานะเทพตรีมูรติ พระอิศวรมีหน้าที่เป็นผู้ท�ำลาย ท่านเป็นผู้ผลาญ ผู้ล้าง
ผู้ท�ำให้สูญ บ้างก็เรียกพระองค์ว่า พระรุทร บ้างก็เรียกพระองค์ว่า พระมหากาล
ซึ่งการล้างนี้ถือเป็นการท�ำให้สะอาด เมื่อสะอาดปราศจากมลทินก็จะได้มีก�ำเนิดใหม่
พระองค์จงึ ได้รบั การเรียกขานว่าพระอิศวร หรือพระมหาเทพ พระผูเ้ ป็นเจ้าอันยิง่ ใหญ่
ที่สุด (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๖, น. ๗๒) นอกจากผู้ท�ำลายแล้ว
พระอิ ศ วรยั ง มี ฐ านะเป็ น ผู ้ ส ร้ า งสรรพสิ่ ง ด้ ว ยพระองค์ เ ป็ น เจ้ า แห่ ง ราคะ พลั ง
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การขับเคลื่อนทางเพศ ก่อให้เกิดสรรพสิ่งต่างๆ (Daniélou, ๑๙๙๑, p. ๕๒ อ้างถึงใน
พรชนก ชาติช�ำนิ, ๒๕๕๖, น. ๗)
ในศิวปุราณะกล่าวถึงบทบาทของพระอิศวรหรือพระศิวะในฐานะต่าง ๆ
บทบาทในฐานะผูอ้ ำ� นวยพรและผูป้ ราบ เช่น เหตุการณ์เมือ่ ครัง้ เหล่าเทพถูกอสูรรังควาน
ได้ไปร้องขอให้พระกัศยปะช่วยเหลือ พระกัศยปะจึงท�ำพิธีบูชาและบ�ำเพ็ญตบะถวาย
พระศิวะเพือ่ ร้องขอให้พระองค์ชว่ ยปราบอสูร พระศิวะทรงมาปรากฏพระองค์ตอ่ หน้า
พระกัศยปะ และโปรดอ�ำนวยพรตามที่พระกัศยปะร้องขอ ทรงให้สัญญาว่าจะมาถือ
ก�ำเนิดในครรภ์ของนางสุรภีเพื่อสังหารอสูรที่มารังควานเหล่าเทพ (Shastri, ๒๐๐๒,
p. ๑๑๔๖-๑๑๔๗) บทบาทในฐานะผู้สั่งสอน ตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งพระศิวะอวตารเป็น
ฤษีทุรวาสท่านได้สร้างหนทางแห่งการสละโลก ค�ำสอนของท่านท�ำให้ผู้คนมากมาย
ถึงความหลุดพ้น (Shastri, ๒๐๐๒, p. ๑๑๕๓)
จะเห็นได้ว่าพระอิศวรในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นทรงมีบทบาทต่าง ๆ
ทรงเป็นผู้สร้างและผู้ท�ำลาย ทรงเป็นผู้ประทานพรและโชคลาภ ทรงเป็นผู้ปราบและ
ท�ำลาย ทรงเป็นผู้สั่งสอนให้ผู้คนได้ถึงแก่ความหลุดพ้น จากบทบาทของพระอิศวรที่
ปรากฏในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในฐานะต่าง ๆ และจากการศึกษานิทานพื้นบ้านไทย
ผู้วิจัยพบว่านอกจากบทบาทของพระอินทร์ที่พบในนิทานพื้นบ้านเป็นจ�ำนวนมากแล้ว
ผู้วิจัยยังพบบทบาทของพระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทยอีกด้วย ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาบทบาทของพระอิศวรที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
๑. เพื่อรวบรวมนิทานพื้นบ้านที่ปรากฏบทบาทของพระอิศวร
๒. เพื่อศึกษาบทบาทของพระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทย

ขอบเขตในการวิจัย
นิทานพื้นบ้านที่ปรากฏบทบาทของพระอิศวรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษา ผู้วิจัย
รวบรวมมาจากหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ, สารานุกรมวัฒนธรรม
ไทยภาคกลาง, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
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ภาคใต้, วรรณกรรมทักษิณ วรรณกรรมคัดสรร ๑ และรวบรวมจากวิทยานิพนธ์
เรื่อง วรรณกรรมจากบ้านในการวิเคราะห์คุณธรรมนิทานพื้นบ้านจังหวัดชุมพร,
วิเคราะห์ความเชื่อและค่านิยมจากนิทานพื้นบ้านอ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก,
วรรณกรรมพื้นบ้านจากต�ำบลรังกาใหญ่ วิเคราะห์จริยธรรมในนิทานพื้นบ้านจังหวัด
ภูเก็ต, วัฒนธรรมทีป่ รากฏในนิทานชาวบ้าน ต�ำบลร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากหนังสือและวิทยานิพนธ์ดังกล่าว พบนิทานพื้นบ้านที่ปรากฏบทบาทของ
พระอิศวรจ�ำนวน ๓๐ เรื่องได้แก่ ๑. จุมปาสี่ต้น ๒. ราหูจับจันทร์ ๓. ทรพี ๔. ทาสของ
มนุษย์ ๕. ทรพีชนพ่อ ๖. พระอิศวรกับพระพุทธองค์ ๗. กษัตริยส์ องพีน่ อ้ ง ๘. ต�ำนาน
พระพุทธบาทบัวบก ๙. ฝันไม่แน่ ๑๐. การสืบพันธุข์ องคนและสัตว์ ๑๑. ถ�ำ้ คูหาสวรรค์
๑๒. ท�ำไมควายจึงชอบน�้ำแต่วัวไม่ชอบ ๑๓. เทพบุตรสร้างมนุษย์ ๑๔. ยายหอย
๑๕. ฤดูกาลผสมพันธุ์ของสัตว์โลก ๑๖. ลิงเจ้าปัญญา ๑๗. เสือกับนกคุ่ม ๑๘. หมา
๑๙. ต�ำนานสร้างโลกฉบับบ้านป่าลาม ๒๐. ควายที่ฟันบนไม่มี ๒๑. ก�ำเนิดของเสือ
๒๒. ประกาศิตพระอิศวร ๒๓. เจ้าขี้ตุด ๒๔. แม่กุ้งลูกอ่อน ๒๕. ขอพรพระอิศวร
๒๖. ขออายุพระอิศวร ๒๗. ฝันไม่จริง ๒๘. ความฝันไม่จริง ๒๙. นางโภควดีคำ� กาพย์
๓๐. ต�ำนานสร้างโลกค�ำกลอนฉบับนายชัย จันรอดภัย

ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระอิศวรที่ผ่านมาได้แก่วิทยานิพนธ์เรื่อง
“ภาพลักษณ์ของพระศิวะในวรรณกรรมไทย” ของพรชนก ชาติช�ำนิ มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์เรื่องภาพลักษณ์ของพระศิวะในวรรณกรรมไทย และการสืบสรรค์
ภาพลักษณ์ของพระศิวะในวรรณกรรมไทย ผลการศึกษาวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัย
อยุธยาจนถึงพ.ศ. ๒๕๔๗ จ�ำนวน ๔๘ เรื่องพบว่า พระศิวะมีลักษณะ ๒ ประการคือ
ภาพลักษณ์ที่สอดคล้องตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดูในฐานะของเทพผู้ทรงเมตตา
เทพผูย้ งิ่ ใหญ่ทรงอ�ำนาจ และเทพผูส้ ร้าง และภาพลักษณ์ทสี่ ร้างขึน้ ใหม่คอื ในฐานะของ
เทพผู้ทรงความงาม ในด้านการสืบสรรค์ภาพลักษณ์ของพระศิวะในวรรณกรรมไทย
มี ๓ วิธีคือ การใช้ค�ำไวพจน์ การอ้างถึง และการสร้างพระศิวะเป็นตัวละคร
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บทความเรื่อง “ประติมานวิทยาและคติความเชื่อเรื่องพระอิศวรในสมัย
อยุธยา” ของธีระนันท์ วิชัยดิษฐ ศึกษาพระอิศวรในด้านประติมานวิทยาและคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับพระอิศวรในสมัยอยุธยา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า จากหลักฐาน
วรรณกรรมสมัยอยุธยา กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของพระอิศวรดังนี้
มีพระเนตรที่ ๓ สวมสังวาลนาค ทรงโคเผือก ถือตรีศูลเป็นอาวุธ มีปิ่นพระจันทร์ปัก
พระเกศา มีภูเขาไกรลาสเป็นวิมาน และกล่าวถึงฐานะของพระอิศวรที่ปรากฏใน
๒ รูปแบบคือ พระอิศวรในฐานะตรีมูรติ และพระอิศวรในฐานะผู้สร้างสรรพสิ่ง
ส่วนหลักฐานจากเทวรูปพบว่า การสร้างเทวรูปพระอิศวรยึดตามหลักประติมานวิทยา
ที่ส�ำคัญเช่น มีพระเนตรที่ ๓ ทรงสังวาลรูปงู เป็นต้น ในด้านคติความเชื่อพบ
ความเชื่อเรื่องพระอิศวรผ่านพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์
บทความเรื่อง “พระตรีมูรติ/ พระสทาศิวะ? จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร” ของเอกสุดา สิงห์ล�ำพอง ศึกษาพระตรีมูรติในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครว่าใช้พระตรีมูรติตามป้ายจัดแสดงหรือเป็นพระสทาศิวะตามแบบศิลปะเขมร
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประติมานวิทยาเหมือนกับพระสทาศิวะในศิลปะเขมร
ดั ง นั้ น น่ า จะเป็ น ไปได้ ว ่ า พระตรี มู ร ติ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ ระนครคื อ
พระสทาศิวะ ไม่ใช่พระตรีมูรติ
บทความเรื่อง “คติความเชื่อเรื่องพระศิวะในกรุงเทพมหานคร” ของ
ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ์ และปรีดี พิศภูมิวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิธีกรรมและคติ
ความเชือ่ เรือ่ งพระศิวะของผูป้ ระกอบพิธแี ละผูเ้ ข้าร่วมพิธใี นกรุงเทพมหานคร และเพือ่
เปรี ย บเที ย บคติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งพระศิ ว ะของผู ้ ป ระกอบพิ ธี แ ละผู ้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี ใ น
กรุงเทพมหานครจากสถานที่ ๘ แห่ง ผลการศึกษาพบว่าคติความเชื่อเรื่องพระศิวะ
ในแต่ละสถานทีม่ คี วามแตกต่างกันไป ทัง้ ยังพบว่าเกิดคติความเชือ่ ใหม่ๆ เกีย่ วกับเรือ่ ง
พระศิวะที่ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของคนในสังคม
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพระอิศวรที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า การศึกษา
เกี่ยวกับพระอิศวรจะเป็นไปในลักษณะการศึกษาภาพลักษณ์ของพระศิวะ (พระอิศวร)
ทีป่ รากฏในวรรณกรรมไทย และการศึกษาเกีย่ วกับพระอิศวรในแง่ประติมานวิทยา และ
คติความเชือ่ เกีย่ วกับพระอิศวรเท่านัน้ ยังไม่มงี านวิจยั เรือ่ งใดศึกษาเกีย่ วกับบทบาทของ
พระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะศึกษาในแง่มุมดังกล่าวต่อไป
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บทบาทของพระอิศวรที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทย
จากการรวบรวมนิทานพื้นบ้านไทย พบนิทานพื้นบ้านที่ปรากฏบทบาทของ
พระอิศวรจ�ำนวน ๓๐ เรื่อง จ�ำแนกตามภูมิภาคที่พบได้ดังนี้ ภาคเหนือจ�ำนวน ๑ เรื่อง
ได้แก่ จุมปาสีต่ น้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�ำนวน ๒ เรือ่ งได้แก่ ต�ำนานพระพุทธบาท
บัวบก, ฝันไม่แน่ ภาคกลางจ�ำนวน ๖ เรื่องได้แก่ ราหูจับจันทร์, ทรพี, ทาสของมนุษย์,
ทรพีชนพ่อ, พระอิศวรกับพระพุทธองค์, กษัตริย์สองพี่น้อง และภาคใต้จ�ำนวน
๒๑ เรื่องได้แก่ การสื บ พั น ธุ ์ ข องคนและสั ต ว์ , ถ�้ ำ คู ห าสวรรค์ , ท� ำ ไมควายจึ ง
ชอบน�้ำแต่วัวไม่ชอบ, เทพบุตรสร้างมนุษย์, ยายหอย, ฤดูกาลผสมพันธุ์ของสัตว์โลก,
ลิงเจ้าปัญญา, เสือกับนกคุ่ม, หมา, ต�ำนานสร้างโลกฉบับบ้านป่าลาม, ควายที่ฟันบน
ไม่ม,ี ก�ำเนิดของเสือ, ประกาศิตพระอิศวร, เจ้าขีต้ ดุ , แม่กงุ้ ลูกอ่อน, ขอพรพระอิศวร,
ขออายุพระอิศวร, ฝันไม่จริง, ความฝันไม่จริง, นางโภควดีคำ� กาพย์, ต�ำนานสร้างโลก
ค�ำกลอน ฉบับนายชัย จันรอดภัย
บทบาทของพระอิศวรพบมากที่สุดในนิทานพื้นบ้านภาคใต้จ�ำนวน ๒๑ เรื่อง
รองลงมาคือนิทานพื้นบ้านภาคกลางจ�ำนวน ๖ เรื่อง นิทานพื้นบ้านภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจ�ำนวน ๒ เรื่องและนิทานพื้นบ้านภาคเหนือจ�ำนวน ๑ เรื่อง
บทบาทของพระอิศวรปรากฏในนิทานพืน้ บ้านภาคใต้จำ� นวนมากทีส่ ดุ สะท้อน
ให้เห็นว่าคติความเชื่อเรื่องพระอิศวรมีอิทธิพลต่อชาวบ้านในภาคใต้เป็นอย่างมาก
ดังที่ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ กล่าวถึงพระอิศวรในท้องถิ่นภาคใต้ว่า เป็นเทพเจ้าที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายใน ๓ ลักษณะคือ เป็นเทพเจ้าผู้สร้างหรือผู้ประทานพรคู่กับพระภควดี
เป็นเทพเจ้าผู้ท�ำลายหรือเทพเจ้าแห่งความตาย (พระกาล) ตากาหลาคู่กับยายกาหลี
เป็นเทพเจ้าแห่งความบันเทิง (พระนาฏราช) (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒, น. ๕๒๓๓) โดยเฉพาะในฐานะเทพเจ้าแห่งความบันเทิง
พระอิศวรมีอิทธิพลต่อการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ เช่น หนังตะลุงมีตัวหนังรูปพระอิศวร
หรือรูปโค โดยมีคติความเชื่อว่าพระอิศวรเป็นเทพแห่งความบันเทิง ดังข้อความใน
บทพากย์รูปพระอิศวรจะกล่าวว่า “ข้าไหว้บาทพระบรมราชท้าวอาจารย์ได้สั่งสอน
สรรพการ สิง่ ละเล่นในโลกา” กาหลอ สันนิษฐานว่าเป็นดนตรีทสี่ บื เนือ่ งมาจากการบูชา
พระอิศวรในฐานะเทพแห่งความตายและเทพแห่งความบันเทิง โต๊ะครึมในบทไหว้ครู
บทบาทของพระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทย
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กล่าวถึงต�ำนานทีม่ าของโต๊ะครึมมีทมี่ าจากเรือ่ งพระอิศวร (มูลนิธสิ ารานุกรมวัฒนธรรม
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒, น. ๕,๒๓๔-๕,๒๓๗.)
จากการศึกษานิทานพื้นบ้านไทยที่ปรากฏบทบาทของพระอิศวรจ�ำนวน ๓๐
เรื่องสามารถจ�ำแนกบทบาทของพระอิศวรได้ ๗ บทบาทคือ บทบาทของผู้สร้างหรือ
ผู้ให้ก�ำเนิด บทบาทของผู้ประทานพร บทบาทของผู้แก้ปัญหาหรือผู้ช่วยเหลือ บทบาท
ของผู้สั่งสอน บทบาทของผู้ปราบ บทบาทของผู้ควบคุมโลก บทบาทของผู้ท้าทาย
หรือผูถ้ กู ท้าทาย ดังจะแสดงให้เห็นบทบาทของพระอิศวรทีป่ รากฏในนิทานพืน้ บ้านไทย
ในตารางดังต่อไปนี้

✓

๑. จุมปาสี่ต้น (ภาคเหนือ)
✓

๒. ต�ำนานพระพุทธบาทบัวบก
   (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

✓

✓

๓. ฝันไม่แน่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

✓

✓

๔. ราหูจับจันทร์ (ภาคกลาง)

✓

✓

๕. ทรพี (ภาคกลาง)

✓

๖. ทาสของมนุษย์ (ภาคกลาง)

✓

๗. ทรพีชนพ่อ (ภาคกลาง)
๘. พระอิศวรกับพระพุทธองค์
   (ภาคกลาง)
๙. กษัตริย์สองพี่น้อง (ภาคกลาง)
๑๐. การสืบพันธุ์ของคนและสัตว์
     (ภาคใต้)

✓

๑๑. ถ�้ำคูหาสวรรค์ (ภาคใต้)
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ผู้ท้าทาย/ผู้ถูกท้าทาย

ผู้ควบคุมโลก

ผู้ปราบ

ผู้สั่งสอน

ผู้แก้ปัญหา/ผู้ช่วยเหลือ

ชื่อเรื่อง

ผู้ประทานพร

ผู้สร้าง/ผู้ ให้กำ�เนิด

ตารางที่ ๑ แสดงการจ�ำแนกบทบาทของพระอิศวรในนิทาน

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
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๑๓. เทพบุตรสร้างมนุษย์
     (ภาคใต้)

✓

✓

✓

๑๔. ยายหอย (ภาคใต้)

✓

๑๕. ฤดูกาลผสมพันธุ์ของสัตว์โลก
    (ภาคใต้)

✓

๑๖. ลิงเจ้าปัญญา (ภาคใต้)
๑๗. เสือกับนกคุ่ม (ภาคใต้)

✓

✓

๑๘. หมา (ภาคใต้)

✓

✓

๑๙. ต�ำนานสร้างโลกฉบับบ้าน
ป่าลาม (ภาคใต้)

✓

๒๐. ควายที่ฟันบนไม่มี (ภาคใต้)

✓
✓

✓
✓

✓

๒๒. ประกาศิตพระอิศวร (ภาคใต้)

✓

✓

๒๓. เจ้าขี้ตุด (ภาคใต้)

✓

✓

๒๑. ก�ำเนิดของเสือ (ภาคใต้)

✓

๒๕. ขอพรพระอิศวร (ภาคใต้)

✓

๒๖. ขออายุพระอิศวร (ภาคใต้)

✓

บทบาทของพระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทย

✓
✓

๒๔. แม่กุ้งลูกอ่อน (ภาคใต้)

๒๗. ฝันไม่จริง
     (ภาคใต้)

ผู้ท้าทาย/ผู้ถูกท้าทาย

✓

ผู้ควบคุมโลก

ผู้แก้ปัญหา/ผู้ช่วยเหลือ

ผู้ปราบ

✓

ผู้สั่งสอน

๑๒. ท�ำไมควายจึงชอบน�้ำแต่วัว
ไม่ชอบ (ภาคใต้)

ผู้ประทานพร

ผู้สร้าง/ผู้ ให้กำ�เนิด

ชื่อเรื่อง

✓
✓
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ผู้ควบคุมโลก

ผู้ปราบ

ผู้สั่งสอน

ผู้แก้ปัญหา/ผู้ช่วยเหลือ

ผู้ประทานพร

ผู้สร้าง/ผู้ ให้กำ�เนิด

ชื่อเรื่อง

✓

๒๘. ความฝันไม่จริง
     (ภาคใต้)
๒๙. นางโภควดีค�ำกาพย์
     (ภาคใต้)

✓

๓๐. ต�ำนานสร้างโลกค�ำกลอน
ฉบับนายชัย จันรอดภัย
     (ภาคใต้)

✓

✓

✓

✓

จากตารางข้างต้นพบว่า บทบาทที่ปรากฏมากที่สุดมี ๒ บทบาท คือบทบาท
ของผู้ประทานพร และบทบาทของผู้ปราบ ปรากฏในนิทานจ�ำนวนเท่ากัน ๑๑ เรื่อง
รองลงมาคือ บทบาทของผู้แก้ปัญหาหรือผู้ช่วยเหลือ และบทบาทของผู้ควบคุมโลก
ปรากฏในนิทานจ�ำนวนเท่ากัน ๙ เรื่อง บทบาทของผู้สร้างหรือผู้ให้ก�ำเนิด ปรากฏใน
นิทานจ�ำนวน ๗ เรื่อง บทบาทของผู้ท้าทายหรือผู้ถูกท้าทาย ปรากฏในนิทานจ�ำนวน ๕
เรื่อง และบทบาทของผู้สั่งสอน ปรากฏในนิทานจ�ำนวน ๑ เรื่อง ผู้วิจัยจะอภิปรายถึง
พระอิศวรในบทบาทต่าง ๆ ดังนี้

๑. บทบาทของผู้ประทานพร
บทบาทของพระอิศวรในฐานะผู้ประทานพร ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านนั้นพบ
เป็นจ�ำนวนมาก พรหรือรางวัลทีพ่ ระอิศวรประทานให้ผทู้ มี่ าร้องขอซึง่ เป็นทัง้ มนุษย์และ
สัตว์ที่พบในนิทานพื้นบ้านได้แก่ การให้มีชีวิตเป็นอมตะ และการให้คู่ครองเช่น เรื่อง
กษัตริย์สองพี่น้อง กษัตริย์องค์พี่ต้องการฆ่ากษัตริย์องค์น้อง จึงออกอุบายหลอกให้
น้ อ งชายไปตั ก น�้ ำ ในสระที่ มี จ ระเข้ อ ยู ่ กษั ต ริ ย ์ อ งค์ น ้ อ งถู ก จระเข้ กิ น แต่ ไ ด้ รั บ
การช่วยเหลือจากลูกสาวพญานาคและลูกสาวราชสีห์ ทีผ่ า่ ท้องจระเข้ชว่ ยเหลือเขาออกมา
ได้ กษัตริย์องค์พี่เห็นกษัตริย์องค์น้องไม่ตาย จึงถามว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ตาย กษัตริย์
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องค์น้องกล่าวว่าเพราะเขาได้รับพรจากพระอิศวร กษัตริย์องค์พี่ได้ฟังดังนั้นจึงถาม
ถึงวิธีการที่จะได้ไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อรับพร กษัตริย์องค์น้องจึงออกอุบายบอกให้
กษัตริย์องค์พี่ไปยืนกลางกองฟืนแล้วจุดไฟเผาจึงจะไปถึง กษัตริย์องค์พี่ปฏิบัติตาม
ที่กษัตริย์องค์น้องบอก เขาถูกเผาตายทั้งเป็น หลังจากนั้นพระอิศวรก็ลงมาประทาน
นางฟ้าให้เป็นคู่ครองกับกษัตริย์องค์น้องอีกคน ซึ่งในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึง
บทบาทของพระอิศวรในฐานะผูป้ ระทานพรถึงสองครัง้ ครัง้ แรกกล่าวเป็นอุบายว่าเหตุ
ที่รอดตายจากสระน�้ำที่มีจระเข้เพราะได้รับพรจากพระอิศวร และครั้งที่สองกล่าวถึง
พระอิศวรที่ลงมาประทานนางฟ้าให้เป็นคู่ครอง
การให้ก�ำเนิดลูกหลานตามที่สัตว์ต่าง ๆ มาร้องขอ ในเรื่องเสือกับนกคุ่ม
ก�ำเนิดของเสือ และขอพรพระอิศวร ที่ให้พรเรื่องการก�ำเนิดลูกหลานตามที่เสือ
ปรารถนา การให้อายุแก่มนุษย์ได้แก่ เรื่องขออายุพระอิศวร การให้บริโภคอาหาร
ตามที่สัตว์และมนุษย์ร้องขอ ได้แก่ เรื่องควายที่ฟันบนไม่มี ต�ำนานสร้างโลกฉบับบ้าน
ป่าลาม ประกาศิตพระอิศวร การมอบเมืองให้ปกครองในเรื่องต�ำนานพระพุทธบาท
บัวบก พระอิศวรให้เมืองพวนแก่ผมู้ อี ทิ ธิฤทธิ์ ในเรือ่ ง เจ้าขีต้ ดุ พระอิศวรเนรมิตเมืองให้
เจ้าขี้ตุดครอง การให้สัตว์เปลี่ยนรูปร่างตามที่ร้องขอใน เรื่องหมา
จากการศึ ก ษาบทบาทของพระอิ ศ วรในฐานะผู ้ ป ระทานพรจะเห็ น ได้ ว ่ า
ชาวบ้านยังคงรับรู้บทบาทของพระอิศวรว่าเป็นผู้ประทานพรเช่นเดียวกับในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ดังเช่น เรื่องเสือกับนกคุ่ม ก�ำเนิดของเสือ และขอพรพระอิศวร
อีกทั้งจะสังเกตเห็นได้ว่าบทบาทของพระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทยยังมีบทบาทเช่น
เดียวกับพระอินทร์ในนิทานพืน้ บ้านไทยทีท่ ำ� หน้าทีค่ อยช่วยเหลือตัวละคร และประทาน
รางวัลให้กับตัวละครเอกอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากเรื่องเจ้าขี้ตุด พระอิศวรได้มอบเรือ
ส�ำเภาให้เจ้าขี้ตุดใช้เดินทางกลับบ้าน และเนรมิตเมืองให้ครอง เนื่องจากเป็นผู้มี
ความกตัญญูและความอดทน
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๒. บทบาทของผู้ปราบ
บทบาทของพระอิศวรในฐานะผูป้ ราบ ทีป่ รากฏในนิทานพืน้ บ้านไทยนัน้ พบว่า
หากมีผู้ใดไม่เชื่อฟัง หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่โลก พระอิศวรก็จะเสด็จมาปราบ
พยศคน สัตว์ หรืออมนุษย์ด้วยก�ำลัง ด้วยการลงโทษตามความผิด และด้วยการสาป
การปราบด้วยก�ำลังเช่น เรื่องราหูจับจันทร์ เนื่องจากราหูเที่ยวรังแกเทพ
ต่างๆ ให้เดือดร้อน พระอิศวรจึงต้องมาปราบและจับราหูล่ามโซ่ ดังเช่น เรื่อง
ต� ำ นานพระพุ ท ธบาทบั ว บก พระอิ ศ วรต้ อ งปราบสุ ว รรณนาคโพธิ สั ต ว์ ที่ ส ร้ า ง
ความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์ เนื้อเรื่องกล่าวถึงสุวรรณนาคโพธิสัตว์ไม่พอใจชาวบ้าน
ที่งมงายเที่ยวสักการะบูชาสถานที่ที่เกล็ดของตนตกลงไป จึงเนรมิตให้น�้ำท่วมเมือง
ชาวบ้านเดือดร้อนไปขอให้พระอิศวรช่วย พระอิศวรมีพระบัญชาให้ผู้มีอิทธิฤทธิ์
ไปตักเตือนสุวรรณนาค และพระราชทานเมืองพานอันเป็นที่อยู่ของสุวรรณนาค
ให้เป็นรางวัล สุวรรณนาคโกรธมากและท้าพระอิศวรรบ เมื่อพระอิศวรตัดหัวของ
สุวรรณนาค สุวรรณนาคก็ไม่เป็นอะไร เศียรทีถ่ กู ตัดก็งอกเพิม่ ออกมามากขึน้ เป็นทวีคณ
ู
จนพระอิศวรอ่อนก�ำลัง พุทโธปาปนาค หลานของสุวรรณนาคซึง่ โกรธแค้นสุวรรณนาค
ทีเ่ คยพังบ้านเมืองตนจนล่มจม ได้นำ� ความมากราบทูลพระอิศวรว่า สุวรรณนาคทีร่ บกับ
พระองค์อยูบ่ นอากาศแท้จริงแล้วเป็นเพียงงูตวั เล็ก ๆ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ดินเท่านัน้ เมือ่ พระอิศวร
ทราบความจึงเนรมิตพระองค์เป็นพังพอนเผือก ส่วนพระองค์ลงมาบนพื้นดิน เมื่อพบ
งูน้อยตัวหนึ่งจึงถือดาบพระขรรค์ชัยศรีเข้าไปหา สุวรรณนาคเห็นเช่นนั้นจึงกลับร่าง
เข้ามานอบน้อมพระอิศวร จากเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างพระอิศวรและสุวรรณนาค
โพธิสัตว์ แสดงให้เห็นความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูได้อย่างดี ในตอนแรกแม้จะมีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างศาสนาพุทธ
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ทพี่ ระอิศวรปราบพยศสุวรรณนาค
โพธิสัตว์ แต่จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่อมาพระอิศวรได้แสดงความเป็นห่วงพระพุทธ
ศาสนาว่า สุวรรณนาคและพุทโธปาปนาคนั้นมีฤทธิ์มาก ทั้งสองจะต้องท�ำลายพุทธ
ศาสนาที่จะมาตั้งมั่นในอนาคต พระพุทธเจ้าจึงต้องเสด็จมาก�ำราบพระยานาคทั้งสอง
ซึง่ การแสดงความเป็นห่วงพระพุทธศาสนาของพระอิศวรนัน้ สะท้อนให้เห็นถึงความคิด
เรื่องการผสมผสานและการประนีประนอมยอมรับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในปริบท
ศาสนาพุทธในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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การลงโทษตามความผิดเช่น เรื่องเจ้าขี้ตุด พระอิศวรลงโทษนางฟ้าที่เก็บ
รวงข้าวของเจ้าขีต้ ดุ จากโลกไปโดยไม่ขออนุญาต พระอิศวรตรัสกับนางฟ้าว่าการขโมย
นั้นเป็นบาปมาก จึงลงโทษนางฟ้าให้มาไถ่บาปด้วยการรับใช้เจ้าขี้ตุดบนโลกเป็นเวลา
๗ วัน เรื่อง ฝันไม่แน่ ลงโทษให้สัตว์พูดไม่ได้ เนื่องจากพูดล่วงเกินพระแม่อุมา เรื่อง
ทาสของมนุษย์ ลงโทษควายให้เป็นทาสมนุษย์ เรื่องควายที่ฟันบนไม่มี ลงโทษควายที่
ต้องการกินข้าวของมนุษย์
การลงโทษด้วยการสาป เช่น เรื่อง ยายหอย พระอิศวรสาปยายหอยที่ไม่
รับฟังค�ำสั่งสอนของพระองค์ให้กลายเป็นหอย เรื่อง จุมปาสี่ต้น สาปยักษ์สองผัวเมีย
ที่เที่ยวรังแกเทวดาให้กลายเป็นสัตว์ครึ่งแร้งครึ่งเหยี่ยว เรื่อง ทรพีชนพ่อ สาปยักษ์
นนทกลที่มาหยอกล้อกับนางก�ำนัลของพระอิศวรให้ลงมาเกิดเป็นควายบนโลกมนุษย์
และให้ถูกลูกฆ่าตาย ซึ่งคล้ายกับเรื่อง ถ�้ำคูหาสวรรค์ พระอิศวรสาปเทวดาให้ลงมา
เกิดเป็นควาย และถูกลูกตัวผู้ฆ่าตาย

๓. บทบาทของผู้แก้ปัญหาหรือผู้ช่วยเหลือ
เมือ่ ใดทีเ่ กิดเหตุการณ์เดือดร้อนวุน่ วายขึน้ พระอิศวรจะท�ำหน้าทีแ่ ก้ไขปัญหา
หรือช่วยเหลือให้โลกหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่ในความสงบ ตัวอย่างเช่น เมื่อครั้ง
สร้างมนุษย์พระอิศวรมีพระบัญชามอบหมายให้เทพบุตรสร้างมนุษย์ขึ้น ดังเรื่องราว
ที่ปรากฏในเรื่อง เทพบุตรสร้างมนุษย์ เมื่อพระอิศวรสร้างโลกและเนรมิตสิ่งต่าง ๆ
ขึน้ มาบนโลกแล้ว ได้มอบหมายให้เทพบุตรสององค์สร้างมนุษย์ ขณะทีก่ ำ� ลังสร้างมนุษย์
เทพบุตรทัง้ สององค์กต็ กลงกันไม่ได้วา่ จะผ่าหุน่ มนุษย์ตามแนวใด พระอิศวรจึงเสด็จมา
ทอดพระเนตรและเอาไม้ปักไว้กึ่งกลางหุ่น และมีพระบัญชาว่า จากหลักนี้ลงไปถึง
ส่วนล่างให้เทพบุตรทีช่ อบผ่าตามยาวเป็นผูท้ ำ 
� ส่วนด้านบนให้เทพบุตรทีช่ อบผ่าตามขวาง
ท�ำ  พร้อมทั้งมีพระบัญชาว่าหากอวัยวะใดมี ๒ ชิ้นให้วางไว้ข้างละชิ้น หากอวัยวะใด
มีเพียงชิ้นเดียวให้วางไว้กึ่งกลาง เทพบุตรทั้งสองท�ำตามพระบัญชาของพระอิศวร
จนเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ ดั ง ที่ เ ห็ น และหลั ก ที่ ป ั ก เป็ น ส่ ว นแบ่ ง เขตกลายเป็ น สะดื อ
ในร่างกาย อีกตัวอย่างหนึ่งในเรื่อง ประกาศิตพระอิศวร เมื่อโลกเกิดความเดือดร้อน
มนุษย์กำ� ลังจะอดตายเนือ่ งจากไม่สามารถผลิตอาหารได้ พระอิศวรทรงช่วยเหลือมนุษย์
ด้วยการส่งพระแม่โพสพลงมาสอนมนุษย์ให้ท�ำนา และส่งเทวดามาสอนการเลี้ยงสัตว์
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ซึง่ ปกติแล้วเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับพระแม่โพสพในนิทานพืน้ บ้านไทย จะกล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพระพุทธเจ้าและพระแม่โพสพทัง้ ในด้านขัดแย้งและประนีประนอมส่วนเรือ่ งนี้
แตกต่างออกไปคือ พระแม่โพสพเป็นผู้ที่ได้รับพระบัญชาจากพระอิศวรให้มาช่วยเหลือ
มนุษย์บนโลก
ข้อสังเกตประการหนึ่ง จากการศึกษาบทบาทของพระอิศวรในฐานะผู้แก้
ปัญหาหรือผู้ช่วยเหลือ จะเห็นได้ว่าปัญหาหรือความวุ่นวายที่เกิดขึ้น มีความเกี่ยวข้อง
กับบทบาทของพระอิศวรในฐานะผู้ประทานพรด้วย ดังจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นผลมาจากพรบางประการทีพ่ ระอิศวรประทานให้ตามทีม่ ผี รู้ อ้ งขอ ซึง่ บางครัง้ ก่อให้
เกิดความเดือดร้อนต่อมนุษย์ เมื่อพระอิศวรประทานพรให้แก่ใครแล้วจะกลับค�ำก็ย่อม
ท�ำได้ยาก พระอิศวรจึงต้องทรงแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือมนุษย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
มีพระบัญชาให้พระอินทร์ลงมาบนโลกเพื่อจัดการปัญหาต่าง ๆ แทนพระองค์ ดังเช่น
ในเรือ่ งเสือกับนกคุม่ เสือขอพรพระอิศวรให้มนั มีลกู หลานมาก ๆ ปีละ ๗ ครอก ครอกละ
๗ ตัว พระอิศวรประทานพรให้ตามที่เสือขอ พระอินทร์ได้ฟังสิ่งที่เสือท่องมานั้นก็เห็น
ว่ามนุษย์จะต้องเดือดร้อน จึงมาเข้าเฝ้าพระอิศวรเรือ่ งดังกล่าว พระอิศวรจึงบัญชาให้
พระอินทร์แปลงร่างเป็นนกคุม่ มาดักรอระหว่างทางทีเ่ สือผ่าน เมือ่ เสือผ่านมาก็กระพือ
ปีกท�ำให้เสือตกใจและลืมพรที่ได้รับมา และท่องพรใหม่ว่า ๗ ปีต่อครอก ครอกละหนึ่ง
ตัว มีพระบัญชาให้พระวิษณุกรรมลงมาจัดการปัญหาแทนพระองค์เช่น ในเรื่องก�ำเนิด
ของเสือ เสือต้องการให้ตนมีลูกหลานมากๆ จึงขอพรจากพระอิศวรให้มันมีลูกปีหนึ่ง
๑๒ ครอก ครอกละ ๑๒ ตัว พระอิศวรประทานพรให้ตามที่ร้องขอ พระนารายณ์ได้ยิน
ดังนั้นก็ตกใจเพราะถ้าหากเสือมีลูกมากตามที่ได้ขอพร พวกมนุษย์จะต้องเดือดร้อน
จึงมาเข้าเฝ้าพระอิศวร พระอิศวรจึงมีพระบัญชาให้พระวิษณุกรรมแปลงร่างเป็นนกคุม่
ไปดักทางทีเ่ สือจะผ่านมา เมือ่ เสือผ่านมาก็กระพือปีกท�ำให้เสือตกใจ จนเสือลืมสิง่ ทีม่ นั
ท่องมาจึงท่องใหม่ว่า ๑๒ ปีหนึ่งครอก ครอกละ ๒ ตัว
ในบางครัง้ พระอิศวรทรงแก้ปญ
ั หาด้วยพระองค์เอง พระอิศวรทรงลงมาบน
โลกมนุษย์ และแปลงพระองค์ในรูปร่างต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้คนบนโลกไม่ให้รับ
ความเดือดร้อน เช่น เรือ่ ง หมา หมาได้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรทุกวันจนพระอิศวรเห็นใจและ
ประทานพรให้ตามที่หมาปรารถนา หมาต้องการเป็นพระอาทิตย์ดว้ ยคิดว่าพระอาทิตย์
เป็นใหญ่ที่สุด เมื่อหมาได้เป็นพระอาทิตย์ตามที่ปรารถนาแล้วก็ชักรถเล่นไปมา ท�ำให้
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โลกไม่มีเวลากลางคืน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนบนโลก พระอิศวรจึงต้องแปลง
พระองค์เป็นลมเพื่อช่วยเหลือผู้คนบนโลก เมื่อหมาเห็นเช่นนั้นก็ปรารถนาจะเป็นลม
พระอิศวรก็ให้มนั เป็นลมตามทีร่ อ้ งขอ แต่หมาเมือ่ ได้เป็นลมตามทีป่ รารถนาแล้วก็เทีย่ ว
พัดบ้านเรือนต้นไม้ล้มระเนระนาดไปหมด เหลือเพียงจอมปลวก หมาเห็นเช่นนั้นจึงขอ
เป็นจอมปลวก เมื่อได้เป็นจอมปลวกแล้วก็เที่ยวก่อจอมปลวกขึ้นตามใต้ถุนบ้าน
พระอิศวรจึงต้องแปลงร่างเป็นหมูมาดุนจอมปลวก หมาจึงขอเป็นหมูบ้าง เมื่อได้เป็น
หมู แ ล้ ว ก็ เ ที่ ย วดุ น ไปเรื่อ ย พระอิศ วรจึง ต้อ งแปลงพระองค์ เป็ น หมามาไล่ กั ด หมู
หมาเห็นเช่นนั้นก็ขอเป็นหมาบ้าง พระอิศวรก็ให้ตามที่มันต้องการ ท้ายที่สุดหมาตัวนี้
ก็กลับคืนร่างเป็นหมาเช่นเดิม
นอกจากนี้ยังพบบทบาทของพระอิศวรในฐานะผู้ช่วยเหลือตัวละครเอกใน
นิทานอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากเรื่องเจ้าขี้ตุด ในเรื่องนี้พระอิศวรท�ำหน้าที่ช่วยเหลือ
ตัวละครเอกเช่นเดียวกับพระอินทร์ เมือ่ สามีของนางฟ้าถูกเศรษฐีจบั เนือ่ งจากหาว่าเขา
ขโมยเต่าทองของเศรษฐีไปพระอิศวรจึงออกอุบายและมอบเรือส�ำเภาให้นางฟ้าออก
เดินทางไปช่วยสามี ซึ่งบทบาทในการช่วยเหลือลักษณะนี้คล้ายคลึงกับบทบาทของ
พระอินทร์ทปี่ รากฏในนิทานพืน้ บ้าน และในวรรณคดีไทย ดังที่ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
(๒๕๕๔, น. ๓๗๖) กล่าวถึงบทบาทของพระอินทร์ในวรรณคดีไทยไว้ว่า
บทบาทของพระอินทร์และเทวดา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้คอย
ช่วยเหลือตัวละครเอกเมื่อตกอยู่ในภาวะคับขัน ตัวละครเหล่านี้
อาจปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราว เฉพาะเมื่อเกิดกรณีคับขันขึ้น ครั้นแก้
ข้อขัดข้องส�ำเร็จแล้วก็หมดบทบาทไป หรืออาจปรากฏอยู่ตลอด
ทั้งเรื่องโดยท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วย หรือผู้ใกล้ชิดตัวเอกในการผจญภัย
ต่าง ๆ ตัวละครทีป่ รากฏในลักษณะแรกนัน้ วรรณคดีไทยมักก�ำหนด
ให้ เ ป็ น อมนุษย์ประเภทเทวดาหรือ ผู้วิเ ศษ ฤๅษี เพื่ อให้ ช ่ ว ยแก้
สถานการณ์ คั บ ขั น ของตั ว เอก ตั ว ละครที่ ป รากฏตั ว บ่ อ ยที่ สุ ด
ในวรรณคดี ไ ทย ก็ คื อ พระอิ น ทร์ ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ช ่ ว ยของ
ตัวเอกในวรรณคดีหลายเรื่อง โดยเฉพาะวรรณคดีที่มาจากชาดก
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๔. บทบาทของผู้ควบคุมโลก
บทบาทของพระอิศวรในฐานะผู้ควบคุมโลกที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน พบว่า
พระอิศวรทรงท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลเทพ มนุษย์ และสัตว์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บทบาทของพระอิศวรในฐานะผู้ควบคุมโลกที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยพบได้ใน ๒
ลักษณะคือ การควบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์
การควบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ได้แก่ การควบคุมเวลากลางวัน
และกลางคืนในโลกโดยมอบหมายหน้าที่ให้แก่เทพพระอาทิตย์และพระจันทร์ดูแล
เช่น เรื่องราหูจับจันทร์ พระอิศวรมอบหมายหน้าที่ให้เทพพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างใน
เวลากลางวัน พระจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ส่วนพระราหูให้เป็นเทพประจ�ำ
วันพุธกลางคืน
การควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทย จะ
กล่าวถึงเหตุการณ์ช่วงเริ่มแรกของการสร้างโลกและสรรพสิ่ง เวลานั้นโลกยังไม่มี
กฎเกณฑ์ใด ๆ เป็นแนวทางประพฤติปฏิบตั ิ ด้วยเหตุนพี้ ระอิศวรจึงต้องท�ำหน้าทีค่ วบคุม
ดูแลโลกให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ดังความที่ปรากฏในเรื่อง ฤดูกาลผสมพันธุ์
ของสัตว์โลก ว่า
เมื่อครั้งตั้งโลกขึ้นมาใหม่ ๆ นั้น สัตว์โลกก็ยังท�ำอะไรไม่เป็น
ระบบระเบียบนัก การผสมพันธุ์ก็จะกระท�ำกันอย่างไม่เป็นฤดูกาล
จนพระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงเล็งว่า ถ้าขืนให้สัตว์ในโลกผสมพันธุ์กัน
ตามชอบใจเช่นนั้นก็จะท�ำให้โลกต้องวุ่นวายขึ้นในอนาคตอย่าง
แน่นอน เพราะว่าจ�ำนวนของสัตว์โลกก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจน
ต้องแย่งกันกินแย่งกันอยู่ แล้วทีนี้ก็จะเกิดการรบราฆ่าฟันกันทั้ง
โลกแน่นอน
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้เล่ม ๑๔, ๒๕๔๒, น.
๖,๗๑๖)
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การควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ เช่น การก�ำหนดจ�ำนวนการกิน
อาหารในแต่ละวันของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น เรื่องทาสของมนุษย์ พระอิศวรสั่งควาย
ให้มาบอกมนุษย์ว่าให้กินอาหารวันละ ๑ ครั้งใน ๓ วันแต่ควายมัวแต่แวะกินหญ้าอ่อน
ท�ำให้จำ� ค�ำสัง่ ของพระอิศวรสลับกันว่า ให้มนุษย์กนิ วันละ ๓ ครัง้ ต่อวัน การก�ำหนดเรือ่ ง
การสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ เช่น เรื่องการสืบพันธุ์ของคนและสัตว์ ที่ก�ำหนดช่วง
เดือนผสมพันธุ์ให้กับสัตว์ต่าง ๆ ให้หมาสืบพันธุ์ในเดือนเก้า วัวควายสืบพันธุ์ในเดือนห้า
เดือนหก ส่วนมนุษย์นั้นให้สืบพันธุ์ได้ตลอดเวลา และเรื่องฤดูกาลผสมพันธุ์ของสัตว์
โลก เนือ่ งจากเมื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่ ๆ สัตว์โลกก็ผสมพันธุก์ ันไม่เป็นฤดูกาล ด้วยพระ
อิศวรเกรงว่าจ�ำนวนของสัตว์โลกจะเพิ่มขึ้นมากมายจะต้องเกิดการแย่งกันอยู่แย่งกัน
กินจนเกิดการรบราฆ่าฟันกันขึ้น พระอิศวรจึงก�ำหนดฤดูกาลผสมพันธุ์ให้สัตว์โลก โดย
บัญญัติให้แมวผสมพันธุ์ในเดือนห้า ให้หมาสืบพันธุ์ในเดือนสิบ เสือให้ผสมพันธุ์ช่วง
ปลายเดือนห้าถึงต้นเดือนหก ให้กบเขียดผสมพันธุ์กันในเดือนสิบสอง ส่วนมนุษย์ให้
ผสมพันธุ์เมื่อใดก็ได้

๕. บทบาทของผู้สร้างหรือผู้ให้ก�ำเนิด
บทบาทของพระอิ ศ วรในฐานะผู ้ ส ร้ า งหรื อ ผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด ที่ ป รากฏในนิ ท าน
พื้นบ้านไทยนั้น สะท้อนให้เห็นคติความเชื่อเรื่องพระอิศวรเป็นผู้ให้ก�ำเนิดและสร้าง
สรรพสิ่งต่าง ๆ บนโลกมนุษย์
คติความเชื่อเรื่องพระอิศวรเป็นผู้ให้ก�ำเนิดหรือผู้สร้างสรรพสิ่งพบแต่ใน
นิทานพื้นบ้านภาคใต้เท่านั้น นิทานที่พบทั้งหมด ๗ เรื่องได้แก่ท�ำไมควายจึงชอบน�้ำแต่
วัวไม่ชอบ เทพบุตรสร้างมนุษย์ ควายที่ฟันบนไม่มี ก�ำเนิดของเสือ โภควดีค�ำกาพย์
ต�ำนานสร้างโลกฉบับบ้านป่าลาม ต�ำนานสร้างโลกค�ำกลอนฉบับนายชัย จันรอดภัย
นิทานเรื่องต่าง ๆ กล่าวถึงการสร้างโลก และสรรพสิ่ง สร้างคน สร้างสัตว์
ขึ้นบนโลกมนุษย์ นิทานจะขึ้นต้นเรื่องด้วยการกล่าวถึงการสร้างโลกของพระอิศวรเช่น
เรื่องก�ำเนิดของเสือ

บทบาทของพระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทย

121

กาลครั้ ง หนึ่ ง ในโบราณกาล มี ค� ำ กล่ า วว่ า สั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด
พระอิศวรเป็นผู้สร้างขึ้นไว้ในโลก แต่สร้างไว้ชนิดละหนึ่งตัว...
(เพ็ญศิริ ศิวิลัยและคณะ, ๒๕๔๗, น. ๑๔๒)
นิทานที่กล่าวถึงการสร้างมนุษย์เช่นเรื่อง เทพบุตรสร้างมนุษย์ กล่าวถึง
การสร้างโลกและเนรมิตสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาบนโลก และมีพระบัญชาให้เทพบุตรลงมา
สร้างมนุษย์ ซึ่งในเรื่องนี้แม้พระอิศวรจะไม่ได้สร้างมนุษย์เองแต่ขณะที่เทพบุตรสร้าง
ก็เกิดปัญหา พระอิศวรจึงต้องลงมาแก้ปัญหา และมีเทวบัญชาให้วางอวัยวะต่าง ๆ
ตามที่พระอิศวรมีพระบัญชา
เรื่อง ต�ำนานสร้างโลกฉบับบ้านป่าลาม พระอินทร์ พระพรหม พระอรหันต์
ขีณาสพ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระเพ็ดสะหนูกัน มาร่วมชุมนุมกันบนสวรรค์ แล้วเนรมิต
เทวบุตรขึน้ มา ๑ องค์ให้นามว่า พระบอริเมนสูน ท�ำหน้าทีส่ ร้างโลก และสรรพสิง่ ต่าง ๆ
ขึ้นมาบนโลก ให้ก�ำเนิดพระอิศวรและพระอุมาขึ้นมาเป็นมนุษย์คู่แรกบนโลก ให้ก�ำเนิด
ลูกหลานบนโลกมนุษย์ ลูกหลานของพระอิศวรและพระอุมาได้สร้างวัฒนธรรมต่าง ๆ
ขึน้ มาบนโลก ทัง้ ความเชือ่ และพิธกี รรมต่าง ๆ ตัง้ แต่เกิดจนตาย ทัง้ สองพระองค์ยงั ให้
ก�ำเนิดสัตว์ต่างบนโลกอีกด้วย
นิทานที่กล่าวถึงการสร้างสัตว์ต่างๆ ขึ้นบนโลก ตัวอย่างเช่น เรื่อง ควายที่
ฟันบนไม่มี กล่าวถึงพระอิศวรได้สร้างสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างวัวควายขึ้นมาบนโลก
เรื่อง ท�ำไมควายจึงชอบน�้ำแต่วัวไม่ชอบ กล่าวถึงการสร้างวัวและควายขึ้นมาในโลก
โดยปั้นหุ่นควายมาจากขี้ผึ้ง ปั้นหุ่นวัวมาจากดินเหนียว แล้วเนรมิตให้มีชีวิต
เรือ่ ง ต�ำนานสร้างโลกค�ำกลอนฉบับนายจัน รอดภัย กล่าวถึงการมอบหมาย
ให้พระอุมาปั้นรูปวัวควาย ๑ คู่แล้วพระองค์ก็เนรมิตชีวิตให้ ส่งวัวทั้งสองตัวไปยัง
ป่าหิมพานต์ วัวทั้งสองได้กินเมล็ดข้าวและถ่ายมูลที่มีเมล็ดข้าวท�ำให้เกิดพันธุ์ข้าว
ต่าง ๆ ขึ้นมาบนโลกมนุษย์
จากการศึกษาบทบาทของพระอิศวรในฐานะผู้สร้างหรือผู้ให้ก�ำเนิด พบคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างโลกและสรรพสิ่งต่างๆใน ๒ ลักษณะคือ พระอิศวรเป็น
ผูส้ ร้างหรือมอบหมายให้ผอู้ นื่ สร้าง และพระอิศวรได้รบั มอบหมายให้สร้าง ลักษณะแรก
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จะเห็นได้ว่าพระอิศวรมีอ�ำนาจเต็มที่ในการกระท�ำสิ่งต่าง ๆ โดยพระองค์เอง หรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นกระท�ำตามพระบัญชาของพระองค์
ส่วนลักษณะที่สอง พระอิศวรได้รับมอบหมายให้สร้างโลก และสรรพสิ่ง
ดั ง ปรากฏใน ต� ำ นานสร้ า งโลกฉบั บ บ้ า นป่ า ลาม ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น
การผสมผสานความคิดและการยอมรับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในปริบทศาสนาพุทธ
ได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากในเรื่องตัวแทนฝ่ายพุทธศาสนาได้แก่ พระอินทร์
ท้าวมหาพรหม พระอรหันต์ขีณาสพ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระเพ็ดสะหนูกัน เนรมิต
พระบอริเมนสูน (พระอิศวร) ขึ้นมาท�ำหน้าที่สร้างโลกและสรรพสิ่ง แสดงให้เห็นถึง
การยอมรับบทบาทของพระอิศวรในฐานะผูส้ ร้างโลกและสรรพสิง่ ดังทีป่ รากฏในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ถึงแม้วา่ ฝ่ายพุทธศาสนาจะยอมรับบทบาทของพระอิศวรในฐานะผูส้ ร้าง
แต่จะเห็นได้ว่าเป็นบทบาทที่พระอิศวรได้รับมอบหมายจากฝ่ายพุทธศาสนาที่เนรมิต
พระอิศวรขึ้นมาให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว

๖. บทบาทของผู้ท้าทายหรือผู้ถูกท้าทาย
นิทานพื้นบ้านไทยปรากฏบทบาทของพระอิศวรทั้งในฐานะของผู้ท้าทายและ
ผูถ้ กู ท้าทาย บทบาทของพระอิศวรในฐานะผูท้ า้ ทายพบในนิทานพืน้ บ้านเรือ่ งพระอิศวร
กับพระพุทธองค์ พระอิศวรท้าประลองฤทธิ์กับพระพุทธเจ้าด้วยการซ่อนหา หากใคร
ชนะจะได้อยูบ่ นมวยผมของอีกฝ่าย เมือ่ ถึงคราวพระอิศวรซ่อน พระพุทธเจ้าก็สามารถ
หาพระอิศวรได้พบ แต่เมื่อถึงคราวพระพุทธเจ้าซ่อนพระองค์ พระอิศวรไม่สามารถหา
พระพุทธเจ้าได้พบจึงต้องยอมแพ้พระพุทธเจ้า
บทบาทของพระอิ ศ วรในฐานะผู ้ ถู ก ท้ า ทายพบในนิ ท านเรื่ อ ง ต� ำ นาน
พระพุทธบาทบัวบก สุวรรณนาคโพธิสัตว์ท้ารบกับพระอิศวรพระอิศวรสามารถปราบ
พยศของสุวรรณนาคโพธิสัตว์ได้ส�ำเร็จ ในเรื่องถ�้ำคูหาสวรรค์ ทรพีเที่ยวท้ารบกับ
เทวดาจนถึงพระอิศวร แต่พระอิศวรแนะน�ำให้ไปรบกับพระยาพาลี เรือ่ งฝันไม่แน่ และ
ลิงเจ้าปัญญา พระอิศวรมีวาจาประกาศิตว่าใครฝันอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้น
วันหนึ่งเสือฝันว่าได้กินนางช้าง นางช้างเห็นว่าไม่ยุติธรรมจึงไปขอให้ลิงช่วย แล้วก็พา
กันไปพบพระอิศวร ลิงออกอุบายท�ำเป็นนัง่ สัปหงกมาบนหลังช้าง เมือ่ มาถึงก็บอกพระ
บทบาทของพระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทย
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อิศวรว่ามันฝันว่าได้ร่วมหลับนอนกับพระแม่อุมา พระอิศวรได้ฟังก็ตรัสว่าไม่ได้ ต่อไป
นี้ใครฝันอะไรก็ขอไม่ให้เป็นจริงดังฝัน ท�ำให้นางช้างรอดพ้นจากการถูกพญาเสือกิน
จากบทบาทของพระอิศวรในฐานะผูท้ า้ ทายและผูถ้ กู ท้าทายสะท้อนให้เห็นสองประเด็น
คือ ประเด็นแรกเรือ่ งความขัดแย้งและการต่อสูร้ ะหว่างศาสนาดังเช่นในเรือ่ งพระอิศวร
กับพระพุทธองค์ และเรื่องต�ำนานพระพุทธบาทบัวบก ซึ่งเรื่องแรกนั้นพระพุทธเจ้า
มีชัยชนะเหนือพระอิศวร ส่วนในเรื่องที่สองพระอิศวรมีชัยชนะเหนือพระโพธิสัตว์
ประเด็นที่สองในนิทานพื้นบ้านไทยจะเห็นได้ว่าพระอิศวรแม้จะได้รับการยอมรับว่าเป็น
เทพเจ้า แต่จะเห็นได้ว่าพระอิศวรก็สามารถถูกผู้ที่มีฐานะต�่ำกว่าท้าทายได้ทั้งยัง
สามารถพ่ายแพ้ต่อสติปัญญาของสัตว์ที่มีฐานะต�่ำกว่าเช่นลิงได้

๗. บทบาทของผู้สั่งสอน
บทบาทของพระอิ ศ วรในฐานะผู ้ สั่ ง สอน พบเพี ย งเรื่ อ งเดี ย วคื อ เรื่ อ ง
ยายหอย นิทานเรื่องนี้กล่าวถึงเรื่องราวของหญิงชราผู้หนึ่ง ไม่เคยท�ำบุญท�ำทานใดๆ
ในชีวิตของแก พระอิศวรเกิดความเวทนาสงสารในความหลงผิดของยายหอย จึงมา
ปรากฏพระองค์ตอ่ หน้ายายหอย ทรงสัง่ สอนเรือ่ งบาปบุญคุณโทษ และชีห้ นทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ยายหอย เพื่อตายไปจะได้ไปสู่สุคติภูมิ เมื่อยายหอยได้ยิน
ค�ำสั่งสอนชักชวนให้ท�ำบุญท�ำทานก็ไม่อยากฟัง เอามือปิดหูและหันหน้าไปทางอื่น
พระอิศวรจึงเนรมิตกายให้ใหญ่ขนึ้ และแบ่งภาคล้อมยายทัง้ ๘ ทิศ เมือ่ ยายหอยหันหน้า
ไปทางใดก็พบแต่พระอิศวร ยายหอยจึงก้มหน้ามุดลงดิน พระอิศวเห็นการกระท�ำของ
ยายหอยเช่นนั้น จึงสาปให้ยายหอยกลายเป็นหอย ตั้งแต่บัดนั้น
จากการศึกษานิทานเรือ่ งยายหอย จะสังเกตเห็นได้วา่ นิทานเรือ่ งนีม้ กี ารผสม
ผสานคติความคิดระหว่าง ๒ ศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ดังจะ
เห็นได้จากความเชื่อเรื่องบาปบุญ การท�ำบุญท�ำทานในศาสนาพุทธ และคติความเชื่อ
เรื่องพระอิศวรที่ทรงแบ่งพระภาคเป็นหลายรูปได้ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
และหากพิจารณาบทบาทของพระอิศวรที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านของไทยใน
แต่ละภูมิภาค ดังตารางต่อไปนี้
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ผู้ท้าทาย/ ผู้ถูกท้าทาย

๑

๒

ภาคกลาง

๑

๔

๒

๒

๔

๖

๑

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ผู้ปราบ
๒

ผู้สั่งสอน

๑

ผู้ประทานพร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิภาค

ผู้สร้าง// ผู้ ให้กำ�เนิด

ผู้ควบคุมโลก

ผู้แก้ปัญหา/ผู้ช่วยเหลือ

ตารางที่ ๒ แสดงบทบาทของพระอิศวรในนิทานโดยจ�ำแนกตามภาค

๑

๗

๙

๙

๑

จากตารางข้างต้น บทบาทของพระอิศวรที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านแต่ละ
ภูมิภาคสรุปได้ดังนี้ นิทานพื้นบ้านภาคเหนือพบบทบาทของพระอิศวร ๑ บทบาท
คือ บทบาทของผู้ปราบ นิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบบทบาทของ
พระอิศวร ๔ บทบาทคือ บทบาทของผู้ปราบพบ ๒ เรื่อง บทบาทของผู้ท้าทายหรือ
ผู้ถูกท้าทายพบ ๒ เรื่อง บทบาทของผู้ประทานพรพบ ๑ เรื่อง และบทบาทของ
ผู้ควบคุมโลก พบ ๑ เรื่อง นิทานพื้นบ้านภาคกลางพบบทบาทของพระอิศวร ๔ บทบาท
คือ บทบาทของผู้ปราบพบ ๔ เรื่อง บทบาทของผู้ควบคุมโลกพบ ๒ เรื่อง บทบาทของ
ผู้ท้าทายหรือผู้ถูกท้าทายพบ ๒ เรื่อง บทบาทของผู้ประทานพรพบ ๑ เรื่อง ส่วนนิทาน
พื้นบ้านภาคใต้พบบทบาทของพระอิศวรครบทั้ง ๗ บทบาทคือ บทบาทของผู้ประทาน
พรพบ ๙ เรื่อง บทบาทของผู้แก้ปัญหาหรือผู้ช่วยเหลือพบ ๙ เรื่อง บทบาทของผู้สร้าง
พบ ๗ เรื่อง บทบาทของผู้ควบคุมโลกพบ ๖ เรื่อง บทบาทของผู้ปราบพบ ๔ เรื่อง
บทบาทของผู้สั่งสอนพบ ๑ เรื่อง และบทบาทของผู้ท้าทายหรือผู้ถูกท้าทายพบ ๑ เรื่อง
บทบาทของพระอิศวรที่ปรากฏในแต่ละภูมิภาค ตั้งข้อสังเกตได้ ๓ ประการ
คือ ประการแรกบทบาทของผู้ปราบเป็นบทบาทที่พบได้ในนิทานพื้นบ้านไทยทุกภาค
ของประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคิดเรื่องพระอิศวรเป็นผู้ปราบ ผู้ผลาญ หรือ
ผู ้ ท� ำ ลายนั้ น เป็ น ทั ศ นะที่ รั บ รู ้ กั น ทั่ ว ไปในทุ ก ภาคของประเทศไทย ประการที่ ส อง
บทบาทของพระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทย
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นิทานพื้นบ้านภาคใต้ปรากฏบทบาทของพระอิศวรครบทั้ง ๗ บทบาท ทั้งยังพบว่า
บทบาทของผูส้ ร้างโลกนัน้ เป็นบทบาททีพ่ บในนิทานพืน้ บ้านภาคใต้เท่านัน้ สะท้อนให้เห็น
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีอิทธิพลในภาคใต้มากกว่าในภาคอื่น ๆ ได้เป็น
อย่างดี ประการที่สามจะเห็นได้ว่า บทบาทของพระอิศวรในฐานะผู้ท้าทายหรือผู้ถูก
ท้าทาย ที่แสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
พบในนิทานพื้นบ้านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ส่วนในภาคใต้แม้
จะปรากฏบทบาทดังกล่าว แต่กไ็ ม่ได้ปรากฏในลักษณะของความขัดแย้งระหว่างศาสนา
แต่อย่างใด

บทสรุป
จากการศึกษาบทบาทหน้าทีข่ องพระอิศวรในนิทานพืน้ บ้านไทยนัน้ พบว่าพระ
อิศวรในนิทานพืน้ บ้านไทยปรากฏบทบาทของผูป้ ระทานพร บทบาทของผูป้ ราบ บทบาท
ของผู้แก้ปัญหาหรือผู้ช่วยเหลือ บทบาทของผู้ควบคุมโลก บทบาทของผู้สร้างหรือผู้
ให้ก�ำเนิด บทบาทของผู้ท้าทายหรือผู้ถูกท้าทาย บทบาทของผู้สั่งสอน เช่นเดียวกับใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่จะเห็นได้วา่ ในนิทานพืน้ บ้านไทยมีการปรับเปลีย่ นบทบาทของ
พระอิศวรให้เข้ากับคติความเชื่อแบบพุทธศาสนาในสังคมไทย โดยมีการผสมผสาน
ความคิดระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
ดังจะเห็นได้จากบทบาทของพระอิศวรที่มีส่วนช่วยในการเกื้อกูลพุทธศาสนา การใช้
หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการสั่งสอนผู้คน การรับมอบหน้าที่สร้างสรรพสิ่งบนโลก
จากฝ่ายพุทธศาสนา การท�ำหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์แทนบทบาทของพระอินทร์และ
พระพุทธเจ้าดังที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทย
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