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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทของมี่ลั่วถัวท่ีปรากฏอยู่ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า 

โดยศึกษาจากนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้าจ านวน 36 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า มี่ลั่วถัว เป็นเทพธิดาแห่งการสร้างสรรค์
ของชนเผ่าเย้า มีบทบาททั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทวีรสตรี เป็นผู้น าความคิด สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่
มีมาถ่ายทอดและให้ค าแนะน าแก่ชาวเย้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมี่ลั่วถัวยังเป็นผู้เสียสละเพื่อกลุ่มชน โดยเสี่ยงอันตราย
ไปจัดการกับปีศาจและเสียลูกสาวสุดที่รักเพื่อความสงบสุขของผู้คนในหมู่บ้าน 2) บทบาทเป็นผู้สร้าง มี่ลั่วถัวสามารถใช้
อ านาจพิเศษในการสร้างธรรมชาติและสัตว์โลกได้ 3) บทบาทความเป็นแม่ มี่ลั่วถัวเป็นแม่ที่มีทั้งความรัก ความอ่อนโยน 
และความเข้มงวด และ 4) บทบาทเป็นผู้ปกครอง ชาวเย้าถือว่ามี่ลั่วถัวเป็นผู้น าในทางวัฒนธรรม ดูแลเรื่องความทุกข์ 
ความสุขของกลุ่มคนในปกครอง จากบทบาทของมี่ลั่วถัวท าให้เห็นถึงความคิดของกลุ่มชนเผ่าเย้า มี่ลั่วถัวเป็นตัวแทนของ
จิตวิญญาณของชนเผ่าเย้า เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวเย้ามีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่เหนียวแน่น และสร้างชีวิตที่มีความสุขให้กับ
คนรุ่นต่อรุ่น 

 

ABSTRACT 
 This research aimed to study and analyze the role of “Mii Lua Thua” that appeared in the Yao 
Tribe's World Creation Myths.  By studying from 36 stories to create the world of the Yao tribe.  The 
results showed that “ Mii Lua Thua”  the Yao Tribe's goddess of creation.  There were four roles:  1) 
Heroine role: the role of thought leader. Can bring knowledge and experience to convey and give advice 
to the Yao people to solve problems. Mii Lua Thua was also a sacrifice for the people. By taking the risk 
to deal with demons and lose a beloved daughter for the peace of the village people.  2)  The role of 
the creator :  Mii Lua Thua was able to use her special powers to create nature and animal worlds.  3) 
Motherhood role : Mii Lua Thua was a mother of love, tenderness, and austerity. 4) Parental role : Yao 
people consider Mii Lua Thua a cultural leader take care of suffering happiness of the people in the 
ruling group.  Mii Lua Thua's role reflected the idea of the Yao Tribe.  represents the spirit of the Yao 
Clan.  It inspired the Yao people to have a strong Martial Spirit, and create a happy life for the next 
generation.  
 

 
ค าส าคัญ: มี่ลั่วถัว นิทานสร้างโลก ชนเผ่าเย้า  
Keywords: Mii Lua Thua, World creation myths, The Yao tribe 
*นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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บทน า 
นิทานสร้างโลกเป็นประเภทหนึ่งของนิทานปรัมปรา (myth) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเช่ืออันเกิดจากปัญญา

ของมนุษย์ อธิบายถึงการก าเนิดโลก การก าเนิดมนุษย์ของคนแต่ละกลุ่มชนที่แสดงให้เห็นถึงความคิดความเชื่อของคนใน
วัฒนธรรมนั้น ๆ ศิราพร ณ ถลาง (2545) กล่าวว่า ต านานสร้างโลกเป็นต านานที่เกี่ยวกับความเช่ืออันเกิดจากปัญญาของ
มนุษย์ มีความเป็นนามธรรม (abstract) เรื่องราวของต านานสร้างโลกนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือที่ไม่สามารถเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ และเป็นต านานที่ยากท่ีจะค้นหาค าตอบได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะไม่สามารถระบุเวลาได ้ซึง่
ต านานสร้างโลกแต่ละชนเผ่าล้วนมีความเชื่อที่ต่างกัน  

ชาวเย้าเป็นชาติที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันยอดเยี่ยม โดยเฉพาะวรรณกรรมปากเปล่าของชนเผ่าเย้ายังอุดม
สมบูรณ์มาก ดังที่ LAN HONGEN (2542) กล่าวว่า เนื้อหาในนิทานสร้างโลกมี่ลั่วถัวเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนา
ของชาวเย้า ที่จะพิชิตและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติด้วยการยกย่องภาพอันรุ่งโรจน์ ในขณะเดียวกันก็สร้างแร งบันดาลใจ
ให้กับจิตวิญญาณการต่อสู้ที่กล้าหาญ และแข็งแกร่งของชนชาติในการเอาชนะความยากล าบากและการเอาชนะความ
รุนแรง มี่ลั่วถัวเป็นเทพมารดาของมนุษยชาติ ลม อากาศ ภูเขา แม่น้ า ท่ีราบ ทะเลสาบ ป่าไม้ และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนถูก
สร้างขึ้นภายใต้การแนะน าของมี่ลั่วถัว ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกแขวนอยู่บนท้องฟ้าแผดเผาโลกด้วยแสงและความร้อน 
การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตบนพื้นดินนั้นเป็นไปได้ยาก มี่ลั่วถัวจึงส่งลูกชายของตนไปยิงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ทั้งหมดนี้
แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการต่อสู้ที่เหนียวแน่นและจิตวิญญาณที่ท่วมท้นของชาวเย้า 

ในอดีตเรามักจะถูกปลูกฝังว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ และมีสถานภาพที่ด้อยกว่าผู้ชายเสมอ แต่ในนิทานสร้าง
โลกของชนเผ่าเย้าได้แสดงให้เห็นว่าสตรีเพศก็มีบทบาทที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าบุรุษเพศ พัทยา สายหู  (2539) กล่าวไว้ว่า 
บทบาทของสตรี คือ ขอบเขตอ านาจหน้าที่และสิทธิในการกระท าตามบทบาทของแต่ละงานที่สตรีมีต่อผู้อื่น และบทบาท
ต่าง ๆ ของสตรีทางสังคมนั้นมิได้เป็นเพราะสังคมร่วมกันก าหนดบทบาทไว้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีมิใช่กฎหมายหรือข้อบังคับ
เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอไป แต่ต้องอาศัยความต้องการและการยอมรับร่วมกันในหมู่ชนท่ีเกี่ยวข้อง   

ประเด็นมี่ลั่วถั่ว (密洛陀) ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องชนเผ่าเย้าประกาศสงครามกับธรรมชาติภายใต้การน าและแนะ
แนวของมี่ลั่วถัว ต านานน้ าท่วมโลกสะท้อนให้ว่าผู้คนต่อต้านน้ าท่วมภายใต้การน าของผู้น าหญิงในขณะนั้น เรื่องราวของ 
"การยิงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์" แสดงให้เห็นถึงความยากล าบากของชาวเย้าที่อาศัยอยู่บนภูเขาต้องต่อสู้กับภัยแล้ง 
โครงเรื่องฆ่าเสือร้ายอธิบายกระบวนการที่กล้าหาญของชาวเย้า ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าและต่อสู้กับสัตว์ร้ายเพื่อปกป้องตัวเอง
อย่างชัดเจน จากเหตุผลที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษางานวิจัยหัวข้อ “มี่ลั่วถัว" เทพธิดาแห่งการสร้างสรรค์: บทบาทที่
ปรากฏในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า” โดยแปลนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้าเป็นภาษาไทย แล้วน านิทานที่แปลเป็น
ภาษาไทยมาศึกษาวิเคราะห์บทบาทของเทพธิดาแห่งการสร้างสรรค์ที่ปรากฏอยู่ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า ซึ่งจะท า
ให้ผู้อ่านได้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญของสตรีในอีกแง่มุมหนึ่ง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทของมี่ลั่วถัวเทพธิดาแห่งการสร้างสรรค์ที่ปรากฏอยู่ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการวิเคราะห์     
ตัวบทนิทาน (Textual Analysis)  
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2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้าจากหนังสือมี่ลั่วถัวของชนเผ่าเย้า (布
努瑶创世史诗密洛陀) รวบรวมโดย LAN HONGEN จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์กวางสี ในปี พ.ศ. 2542 และสรรพนิพนธ์
นิทานพื้นบ้านชนเผ่าเย้า (瑶族民间故事集) รวบรวมโดย SU SHENGXING จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์เซี่ยงไฮ้ ในปี พ.ศ. 
2550 

3.  กลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้คัดเลือกนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้าที่มีอนุภาคตัวละครมี่ลั่วถัว
จ านวน 36 เรื่อง จากจ านวนนิทานทั้งหมด 96 เรื่อง โดยแปลนิทานสร้างโลกชนเผ่าเย้าเป็นภาษาไทย จากนั้นน าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย จ านวน 1 คน ตรวจพิจารณาแก้ไขความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
เนื้อหา 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน านิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้าที่แปลเป็นภาษาไทยมาศึกษาบทบาทของมี่ลั่ว
ถัวที่ปรากฏอยู่ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า โดยใช้แนวคิดอนุภาคในนิทานของศิราพร ณ ถลาง และแนวคิดบทบาท
สตรีของพัทยา สายหู เป็นแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 

อนุภาค (Motif) หมายถึง หน่วยย่อยในนิทานที่มีความไม่ธรรมดา มีความน่าสนใจทางความคิดและ
จินตนาการจนได้รับการจดจ าและสืบทอดต่อกันมาในสังคมหนึ่ง ๆ ซึ่งอนุภาคอาจเป็นตัวละคร วัตถุสิ่งของ พฤติกรรมของ
ตัวละครหรือเหตุการณ์ในนิทาน (ศิราพร ณ ถลาง, 2548) 

บทบาทของสตรี หมายถึง ขอบเขตอ านาจหน้าที่และสิทธิในการกระท าตามบทบาทของแต่ละงานที่สตรีมี
ต่อผู้อื่น และบทบาทต่าง ๆ ของสตรีทางสังคมนั้นมิได้เป็นเพราะสังคมร่วมกันก าหนดบทบาทไว้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่มิใช่
กฎหมายหรือข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอไป แต่ต้องอาศัยความต้องการและการยอมรับร่วมกันในหมู่ชนที่
เกี่ยวข้อง (พัทยา สายหู, 2539) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้เข้าใจและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของมี่ลั่วถัวเทพธิดาแห่งการสร้างสรรค์ในนิทานสร้างโลก
ของชนเผ่าเย้า 

2.  สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าเย้า 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของมี่ลั่วถัวที่ปรากฏอยู่ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า ผู้วิจัยพบบทบาทของ
มี่ลั่วถัว 4 ด้าน ได้แก่ บทบาทวีรสตรี บทบาทเป็นผู้สร้าง บทบาทความเป็นแม่ และบทบาทเป็นผู้ปกครอง มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.  บทบาทแบบวีรสตรี 
วีรสตรี หมายถึง หญิงท่ีได้รับการยกย่องว่ามีความกล้าหาญ มีความเป็นผู้น าและเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม 

นิทานของชนเผ่าเย้าหลายเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเก่งกล้าสามารถของมี่ลั่วถัวในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเป็นผู้น า และ
การเสียสละเพื่อกลุ่มชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1  ผู้น าความคิด 
ผู้น าความคิดเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในกลุ่มชน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการ

แก้ปัญหา สามารถตัดสินใจหรือให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างดี ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า มี่ลั่วถัวเป็นผู้น า
ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะธรรมชาติอย่างชัดเจน ดังปรากฏในนิทานเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ซื้อเมล็ดพืช เก๋อหวายยิงดวงอาทิตย์ 
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จับลิงป่า กลองส าริด การละเล่นกลองยาว ตั้งช่ือให้สรรพสิ่ง การก าเนิดสะพาน และน าเรือแลกเปลี่ยนสิ่งของ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้

นิทานเรื่อง ซื้อเมล็ดพืช กล่าวถึงมี่ลั่วถัวสั่งให้ปู้เถาและชานลาหว่านเมล็ดพืชลงพื้นดิน และยังให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเอาชนะความยากล าบากอีกด้วย 

ปู้เถาและชานลาผ่านความยากล าบากต่าง ๆ เก็บเมล็ดพืชจากพ้ืนท่ีที่อยู่ห่างไกล 
มี่ลั่วถัวสั่งให้ข่าฮึงไปปลูกเมล็ด แต่เขาก าลังสร้างภูเขาอยู่ไม่ว่าง  มี่ลั่วถัวจึงสั่งให้หล้อปาน
ปลูกแทน แต่หล้อปานยุ่งกับการควบคุมน้ า ทันใดนั้นมี่ลั่วถัวจึงสั่งให้ปู้เถาและชานลาหว่าน
เมล็ดพืชโดยตรงบนพ้ืนดิน มี่ลั่วถัวไม่เพียงแต่ออกค าสั่งเท่านั้น แต่ยังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
วิธีการเอาชนะความยากล าบากด้วย  

(นิทานเรื่อง ซื้อเมล็ดพืช. 2542:107) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวมีบทบาทเป็นผู้น าความคิดในด้านการแก้ไขปัญหาทางการ

เกษตร มี่ลั่วถัวไม่เพียงแต่ออกค าสั่งเท่านั้น แต่ยังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชให้เติบโตและการเพิ่มผลผลิต ท าให้ปู้
เถาและชานลาหว่านเมล็ดได้ส าเร็จ แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการเกษตร สามารถน าสติปัญญาที่มีมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาได้ 

 นิทานเรื่อง เก๋อหวายยิงดวงอาทิตย์ กล่าวถึง ดวงอาทิตย์ 10 ดวงถูกแขวนอยู่บนท้องฟ้า แผดเผาโลก
ด้วยแสงและความร้อน สิ่งมีชีวิตบนพื้นดินรวมทั้งมนุษย์ด ารงชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก มี่ลั่วถัวจึงให้แนวคิด ค าแนะน าแก่
ลูกชายเพื่อให้ยิงดวงอาทิตย์ได้ส าเร็จ 

ดวงอาทิตย์ถูกแขวนอยู่บนท้องฟ้า แผดเผาโลกด้วยแสงและความร้อน สิ่งมีชีวิต
บนพื้นดินรวมทั้งมนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้ยาก มี่ลั่วถัวจึงสั่งให้ลูกชายใช้ต้นการบูรที่แข็งที่สุด
เพื่อท าคันธนูและใช้ไม้ไผ่ทนไฟท าธนู จากนั้น เขาก็เชิญงูเห่ามารีดพิษและจุ่มลูกศรลงในพิษ 
และมี่ลั่วถัวยังปล่อยให้เก๋อหวายกินน้ าดีของเสือและหัวใจของหมี และสวมชุดรบที่ท าด้วย
ละหุ่ง ในรอบที่สองของการต่อสู้ เก๋อหวายปฏิบัติตามค าแนะน าของมี่ลั่วถัวในการน ากลอง 
และเชิญเสือดาวที่ดุร้าย งูขาว งูด า ฯลฯ เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อสร้างกองทัพอันทรงพลัง 
สุดท้าย ดวงอาทิตย์อีกห้าดวงก็ถูกยิงตกลงสู่ทะเล 

(นิทานเรื่อง เก๋อหวายยิงดวงอาทิตย์. 2542:192) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวมีบทบาทเป็นผู้น าความคิดในด้านการแก้ไขปัญหาความ

ร้อนและความแห้งแล้ง มี่ลั่วถัวได้น าความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพิษงูที่มีมาถ่ายทอดและให้ค าแนะน าแก่ลูกชาย เพื่อ
ท าธนูกับศรที่แข็งแกร่งท่ีสุดแช่ด้วยพิษงู เตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี  

1.2  ผู้เสียสละเพ่ือกลุ่มชน 
ผู้เสียสละเพื่อกลุ่มชนเป็นผู้ที่สามารถสละสิ่งที่มีหรือครอบครองอยู่ หรือแม้กระทั่งสละสิ่งที่ก าลังจะ

ได้รับ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในชุมชน ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้าได้สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละของมี่ลั่วถัว
อย่างชัดเจน ดังปรากฏในนิทานเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ฆ่าปีศาจ ฆ่าเสือร้าย หย่าลาฆ่าดวงจันทร์ เทศกาลบูชานก และชาว
เย้าปู้หนู่ข้ึนภูเขา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

นิทานเรื่อง ฆ่าปีศาจ กล่าวถึง ปีศาจสามารถกินมนุษย์และสัตว์ และยังท าร้ายผู้คนในหมู่บ้าน เทพ
เจ้าชายและหญิงต่างก็มีหน้าที่ของตัวเอง ไม่สามารถช่วยมี่ลั่วถัวจัดการปีศาจได้ มี่ลั่วถัวจึงสังหารกับปีศาจตัวเองจนได้รับ
บาดเจ็บ 
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หลังจากมี่ลั่วถัวจัดการดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แล้ว ความสามารถด้านควบคุม
การแต่งงานและการสืบพันธุ์ของทุกสิ่งจึงค่อย ๆ ลดลง ปีศาจที่ไม่ทราบที่มาก็ปรากฏตัวข้ึน
ในโลก ปีศาจตัวนี้มีความสามารถท่ียิ่งใหญ่ เปลี่ยนร่างได้เล็กหรือใหญ่ได้ บางครั้งก็กลายเป็น
ม้าหรือเสือ แล้วยังสามารถกินสัตว์โลกและมนุษย์ ท าลายหมู่บ้านได้ มี่ลั่วถัวจึงตัดสินใจที่จะ
ก าจัดปีศาจตัวนั้น แต่เทพเจ้าชายและหญิงต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง มี่ลั่วถัวท าได้
แค่จัดการกับปีศาจตัวนั้นเอง ปีศาจน้ันฉลาดแกมโกง มี่ลั่วถัวน าธนูและลูกธนูท่ีลูกชายเคยใช้
ยิงดวงอาทิตย์มายิงปีศาจ สุดท้าย ปีศาจนั้นถูกจัดการเรียบร้อย แต่มี่ลั่วถัวก็ได้รับบาดเจ็บ
เช่นกัน 

(นิทานเรื่อง ฆ่าปีศาจ. 2542:208) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวมีบทบาทเป็นผู้เสียสละเพื่อกลุ่มชน หลังจากมี่ลั่วถัวได้ใช้

ความสามารถในการจัดการกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ส่งผลให้ความสามารถในการควบคมุการแตง่งานและการสืบพันธุ์
ของทุกสิ่งค่อย ๆ ลดลง อีกทั้งมี่ลั่วถัวยังยอมที่จะเสี่ยงอันตรายไปจัดการกับปีศาจโดยใช้ธนูและศรที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อ
ความสงบสุขของผู้คนในหมู่บ้าน 

นิทานเรื่อง ฆ่าเสือร้าย กล่าวถึง เสือร้ายท าร้ายสัตว์ต่าง ๆ  ลูกชายทั้ง 9 คนต่างก็มีภาระหน้าที่ของ
ตนเอง ไม่สามารถช่วยมี่ลั่วถัวจัดการเสือร้ายได้ มี่ลั่วถัวจึงสั่งลูกสาวคนโปรดให้ไปช่วยจัดการกับเสือร้ายจนลูกสาวเสียชีวิต 

มี่ลั่วถัวใช้ก้อนหินสร้างเสือร้าย เสือร้ายตัวนี้ก็ท าลายกับสัตว์ต่าง ๆ มี่ลั่วถัวโกรธ
มาก จึงเรียกลูกชายทั้ง 9 คนมาข้าง ๆ แต่ลูกชายคนที่หนึ่งเพิ่งไปจับลิงป่ามา ลูกยังไงก็ไม่
ยอมไปต่อสู้กับเสือร้ายตัวนั้น ลูกชายคนที่สองก าลังก าเนิดฝนและหว่านเมล็ด ลูกคนท่ีสาม 
คนที่สี่ และคนที่ห้า เป็นต้น ทุกคนต่างก็มีเรื่องของตัวเองต้องจัดการ มี่ลั่วถัวจึงสั่งให้ลูก
สาวคนสุดท้อง ซึ่งเป็นลูกสาวคนโปรดของมี่ลั่วถัว นางช่ือมั่นนิ่ว ไปจัดการเสือร้าย เสือตัว
นั้นโหดร้ายทารุณ และเจ้าเล่ห์มาก  มั่นน่ิวขุดกับดักเอาใบไม้วางข้างบน และย่างเนื้อจนสกุ 
วางเนื้อบนกับดักเพื่อล่อเสือ เมื่อมั่นน่ิวคิดว่ากลยุทธ์นี้ประสบความส าเร็จ เสือร้ายก็บังเอิญ
พบกับดัก เสือร้ายก็รีบวิ่งเข้าหามั่นนิ่ว สุดท้ายทั้งสองตกในกับดัก มี่ลั่วถัวรู้แล้วเสียใจมาก 

(นิทานเรื่อง ฆ่าเสือร้าย. 2542:231) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวมีบทบาทเป็นผู้เสียสละเพื่อกลุ่มชน โดยมี่ลั่วถัวเสียสละลูก

สาวคนโปรดของตนไปฆ่าเสือร้าย ท าให้ชาวเย้าและสัตว์ต่าง ๆ ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขปราศจากภยันตราย  
จากบทบาทวีรสตรีของมี่ลั่วถัวสามารถสรุปได้ว่า ชนเผ่าเย้าใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แม้จะพบเจอ

ปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสัตว์ร้ายและภัยธรรมชาติ แต่มี่ลั่วถัวก็สามารถช่วยชาวเย้าแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเกษตร     
ด้านความแห้งแล้ง รวมทั้งยังมีความเสียสละเพื่อกลุ่มชน 

2.  บทบาทเป็นผู้สร้าง 
ผู้สร้าง หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้ก่อก าเนิดสิ่งต่าง ๆ นิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้าแสดงให้เห็นถึงบทบาทการ

เป็นผู้สร้างของมี่ลั่วถัว ปรากฏในนิทาน เรื่อง ฟ้าและดิน มี่ลั่วถัว การก าเนิดภูเขาและแม่น้ า การก าเนิดสัตว์โลก ต านาน
เรื่องเทวดาและนางฟ้ายี่สิบสี่องค์ นิทานเรื่องต้นข้าว การก าเนิดฝน และเจ้าพ่อพระเพลิงสิบสองพ่ีน้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

นิทานเรื่อง มี่ลั่วถัว กล่าวถึง ร่างกายของมี่ลั่วถัวที่ใหญ่อย่างน่าเหลือเชื่อและความสามารถของมี่ลั่วในการ
ใช้พลังวิเศษสร้างดวงอาทิตย์ได้ 
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มี่ลั่วถัวมีร่างกายที่ใหญ่อย่างไม่น่าเช่ือ ทะเลจีนตะวันออกมีความลึก 1,300 ฟุต 
แต่ก็ไม่สามารถจมเท้าของมี่ลั่วถัวได้ ภูเขาหลอลี่สูง 3,300 ฟุต แต่ไม่สูงเกินเข่าของมี่ลั่วถัว 
ที่ราบของจิ่วโจวมีความกว้างใหญ่ 3000 ไมล์ แต่ก็ไม่สามารถใส่เต็มฝ่ามือขนาดใหญ่ของ
มี่ลั่วถัวได้ แม่น้ ามีความยาวหลายพันไมล์ แต่ก็ไม่เทียบกับผมของมี่ลั่วถัวได้ มี่ลั่วถัววาด
วงกลมเล็ก ๆ บนท้องฟ้าด้วยนิ้วของตน ค่อย ๆ เป่าลมเข้า วงกลมเล็ก ๆ นั้นจึงกลายเป็น
ดวงอาทิตย์ทันท ี

(นิทานเรื่อง มี่ลั่วถัว. 2542:15) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์ให้กับโลก โดยใช้เพียงน้ิวของตนวาดดวง

กลมเล็ก ๆ บนท้องฟ้า และเป่าลมเข้าไปท าให้เกิดเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมา สร้างความสว่างไสวให้กับโลก 
นิทานเรื่อง การก าเนิดภูเขาและแม่น้ า กล่าวถึง มี่ลั่วถัวใช้ไหมที่มีพลังวิเศษมาสร้างภูเขาและแม่น้ า ท าให้

โลกมีภูเขาหลายลูกและแม่น้ าหลายสาย 
    หลังจากที่มี่ลั่วถัวสร้างท้องฟ้าและพื้นดินเสร็จ ท้องฟ้าที่สร้างขึ้นมานั้นแคบกว่าพื้นดิน 
และพื้นดินก็กว้างขวางกว่าท้องฟ้า ดังนั้น มี่ลั่วถัวจึงใช้ไหมที่มีพลังวิเศษเย็บขอบฟ้าและ
ขอบดิน แล้วมี่ลั่วถัวก็ดึงปลายของไหม ท าให้ขอบฟ้าและขอบดินให้แน่น ฟ้าโค้งเหมือนฝา
หม้อ โลกยับเหมือนกลีบกระโปรง กลีบกระโปรงเป็นช้ัน ๆ นั้นกลายเป็นภูเขา ส่วนกลีบ
กระโปรงทรงตอบนั้นกลายเป็นแม่น้ า 

(นิทานเรื่อง การก าเนิดภูเขาและแม่น้ า. 2542:67) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวเป็นผู้สร้างภูเขา และแม่น้ า โดยใช้ไหมที่มีพลังวิเศษเย็บขอบฟ้า

และขอบดิน สามารถท าให้เห็นถึงความคิดของกลุ่มชนเผ่าเย้า กล้าที่จะสร้างธรรมชาติ และเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ 
นิทานเรื่อง การก าเนิดสัตว์โลก กล่าวถึง มี่ลั่วถัวใช้มือวิเศษสร้างสัตว์ป่าออกมา 6 ชนิด รวมถึงสัตว์ปีกและ

นกต่าง ๆ  
มี่ลั่วถัวเพิ่งสร้างโลกขึ้นมา ในเวลานั้นไม่มีสัตว์ โลกก็เงียบสงบ มี่ลั่วถัวจึงท างาน

อย่างหนักเป็นเวลา 6 วัน 6 คืน และสร้างอ่างขนาดใหญ่ เขาปั้นสัตว์ ต่าง ๆ ออกจากดิน
เหนียวและใส่ไว้ในอ่างทั้ง 6 ตัว แล้วใช้มือวิเศษโบกมือเข้าไปในอ่าง จึงก าเนิดสัตว์ป่า
ออกมาทั้ง 6 ชนิด จากนั้นมี่ลั่วถัวก็ท าอ่างขนาดใหญ่อีกใบหนึ่ง ท าสัตว์ปีกต่าง ๆ จากดิน
เหนียว และวางไว้ในอ่าง โดยพลังวิเศษของเขา จึงก าเนิดสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด และห่าน 
และนกต่าง ๆ ออกมา ตั้งแต่นั้นมาโลกก็มีชีวิตชีวา 

(นิทานเรื่อง การก าเนิดสัตว์โลก. 2542:125) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวเป็นผู้สร้างสัตว์โลก รวมถึงสัตว์ป่า สัตว์ปีกและนกชนิดต่าง ๆ 

ขึ้นมาโดยการปั้นดินเหนียวและมือวิเศษ เปลี่ยนโลกท่ีเงียบสงบให้สดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมา 
จากบทบาทการเป็นผู้สร้างของมี่ลั่วถัวสามารถสรุปได้ว่า ในอดีต โลกมีแต่ความมืด ไม่มีแหล่งธรรมชาติและ

สิ่งมีชีวิต ชาวเย้าเช่ือกันว่า มี่ลั่วถัวเป็นผู้ที่สร้างท้องฟ้า พื้นดิน ดวงอาทิตย์ ภูเขา แม่น้ า และสัตว์ป่าต่าง ๆ ขึ้นมาท าให้โลก
นี้สดใสมีชีวิตชีวามากขึ้น  
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3.  บทบาทความเป็นแม่  
บทบาทความเป็นแม่ หมายถึง การท าหน้าที่ของผู้หญิงในการตั้งครรภ์ คลอดบุตร เลี้ยงดูบุตร และอบรมสั่ง

สอนให้เป็นคนดี มี่ลั่วถัวมีบทบาทเป็นแม่ดังปรากฏในนิทาน เรื่อง นกอินทรีส ารวจสถานที่ การก าเนิดมนุษย์ การก าเนิด
เสื้อผ้า ก าเนิดยารักษาโรค การเซ่นไหว้มี่ลั่วถัว มนุษย์ในน้ าเต้า และประเพณีต๋าหนู่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

นิทานเรื่อง นกอินทรีส ารวจสถานที่ กล่าวถึง ข่าฮึงอิจฉานกอินทรีที่ได้เป็นตัวแทนส ารวจสถานที่เพื่อสร้าง
มนุษย์ จึงกระท าผิดโดยการจับนกอินทรีไป สุดท้ายถูกมี่ลั่วถัวต าหนิและลงโทษอย่างรุนแรง 

เพื่อสร้างมนุษย์ มี่ลั่วถัวขอให้นกอินทรีเป็นตัวแทนส ารวจสถานที่ เมื่อลูกชายคน
ที่หนึ่งของมี่ลั่วถัว ช่ือข่าฮึง รู้เรื่องนี้รู้สึกโกรธมาก เขาคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่ช่วยสร้างภูเขา
และแม่น้ าขึ้นมา มีผลงานท่ียิ่งใหญ่ที่สุด ท าไมเลือกนกอินทรีไปส ารวจสถานท่ีต่าง ๆ เขายิ่ง
คิดยิ่งโกรธมาก เมื่อนกอินทรีบินข้ามภูเขา เขาก็รีบจับนกอินทรี มี่ลั่วถัวโกรธมากเมื่อรู้ว่า
นกอินทรีถูกจับ นกอินทรีไม่เคยขโมยเงิน ไม่ขโมยอาหาร หรือขัดขวางข่าฮึงท าสิ่งต่าง ๆ 
เขาจับนกอินทรีท าให้ส่งผลกระทบต่อการสร้างมนุษย์ ข่าฮึงต้องถูกลงโทษ พี่น้องจึงมา
ขอร้องและอธิบายกับมี่ลั่วถัวว่า ข่างก็แค่ท าพลาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่มี่ลั่วถัวตัดสินใจจะ
ต าหนิและลงโทษอย่างรุนแรงกับข่าหึง เพราะว่าแบบนี้จะได้เป็นตัวอย่างท าให้ลูก ๆ ทุกคน
จดจ าและไม่ท าเรื่องผิด เชื่อฟังค าพูดของตน 

(นิทานเรื่อง นกอินทรีส ารวจสถานท่ี. 2542:253) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวมีบทบาทของความเป็นแม่ และเป็นแม่ที่เข้มงวด โดยใช้วิธี

ต าหนิและลงโทษอย่างรุนแรงทันทีเมื่อลูกท าผิด สั่งสอนตักเตือนลูกไม่ให้ท าเรื่องผิด แสดงให้เห็นว่าชาวเย้าเชื่อกันว่าการ
สั่งสอนเลี้ยงดูลูกถือว่าเป็นบทบาทโดยตรงของแม่ วิธีการสั่งสอนลูกอาจจะเป็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม บางครั้งอาจจะดุ
ด่าหรือลงโทษอย่างรุนแรง แต่ก็เป็นความหวังของแม่อยากให้ลูกเป็นคนดี 

นิทานเรื่อง การก าเนิดเสื้อผ้า กล่าวถึงมี่ลั่วถัวใช้หนังของสัตว์มาท าเสื้อผ้าและกางเกง แต่หลังจากที่                  
ลูก ๆ สวมแล้วก็เกิดความเจ็บปวด ด้วยความช่วยเหลือจากแมงมุม เขาจึงรู้วิธีทอผ้าด้วยไหม และเย็บผ้าออกเป็นเสื้อผ้า
หลายรูปแบบ  

ตั้งแต่มี่ลั่วถัวเรียนรู้ที่จะเลี้ยงลูกด้วยนม ลูก ๆ ก็เติบโตมาได้อย่างถูกต้อง        
แต่ลูก ๆ ไม่มีเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ ลูกชายและลูกสาวเปลือยกายเล่นด้วยกันในตอนกลางวัน
และตอนกลางคืนยุงก็กัด เมื่อฤดูหนาว ลูก ๆ ทนไม่ไหวแล้ว มี่ลั่วถัวรู้สึกเป็นกังวลมากเมื่อ
เห็นลูก ๆ ไม่มีเสื้อผ้า จึงใช้หนังของสัตว์มาท าเสื้อผ้าและกางเกง แต่หลังจากที่ลูก ๆ สวม
แล้วก็เกิดความเจ็บปวด มี่ลั่วถัวไม่รู้ท ายังไงดีจึงไปขอความช่วยเหลือจากแมงมุม แมงมุม
แนะน าให้เขาใช้ไหมในท้องของมันท าเสื้อผ้าของมนุษย์ มี่ลั่วถัวจึงสร้างเครื่องทอผ้า เขาทอ
ผ้าทั้งวันท้ังคืน และผ้าทอดูเหมือนสายรุ้ง แมงมุมยังสอนมี่ลั่วถัวเย็บเสื้อผ้า มีทั้งกางเกงขา
ยาว เสื้อแขนยาว กระโปรง หมวก เป็นต้น เสื้อผ้าสีสันสดใส และต่อมาลูกหลานก็มีเสื้อผ้า
ที่จะสวมใส่ 

(นิทานเรื่อง การก าเนิดเสื้อผา้. 2542:310) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวมีบทบาทของความเป็นแม่ เป็นผู้ให้ก าเนิดและผูกพันกับลูก

เพราะต้องคอยเฝ้าฟูมฟักและดูแลลูกจนกระทั่งเติบโต แม้ว่ามี่ลั่วถัวจะไม่รู้วิธีที่ถูกต้องในการตัดเย็บเสื้อผ้า แต่มี่ลั่วถัวก็ยัง
แสวงหาความช่วยเหลือจากแมงมุม เพื่อที่จะท าเสื้อผ้าให้ลูกสวมใส่อบอุ่น และสวยงามมากยิ่งขึ้น  
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นิทานเรื่อง ก าเนิดยารักษาโรค กล่าวถึง มี่ลั่วถัวหายามารักษาและดูแลลูก ๆ เป็นอย่างดี เพื่อให้ลูก ๆ หาย
เจ็บป่วย 

ตั้งแต่มี่ลั่วถัวสร้างมนุษย์ขึ้นมา มี่ลั่วถัวมีความสุขทุกวันและจะเล่นกับลูก ๆ ทุกวัน
อย่างมีความสุข วันหนึ่ง ลูก ๆ ก็มาข้างมี่ลั่วถัวและบอกว่า พวกหนูไม่สบาย ลูกคนที่หนึ่ง
บอกว่าปวดหัว ลูกคนท่ีสองบอกว่าเป็นไข้ ตัวร้อน และลูกคนท่ีสามบอกว่าปวดท้อง เป็นต้น 
มี่ลั่วถัวดูแลลูก ๆ ทั้งวันทั้งคืน ไม่มีเวลากินข้าว นอนก็นอนไม่หลับ หัวใจของเขาเจ็บปวด
มาก ดังนั้นเขาจึงเดินทางผ่านภูเขาหลายลูกและข้ามแม่น้ าหลายสาย มี่ลั่วถัวเก็บวัชพืชและ
ใบไม้ทุกชนิดเต็มตะกร้าไม้ไผ่ เมื่อเขากลับถึงบ้าน เขาก็ต้มใบไม้ให้เป็นน้ ายา น าน้ ายาให้ลูก
ชายดื่มและเช็ดตัวของลูกสาวด้วยน้ ายา หลังจากการดูแลของมี่ลั่วถัวอย่างระมัดระวัง 
อาการปวดหัวของลูก ๆ ก็ค่อยๆ ดีขึ้น ไข้ก็ค่อยๆ ลดลง และอาการปวดท้องก็หายไป                 
มี่ลั่วถัวเห็นลูก ๆ ทุกคนหายป่วยแล้ว มีความสุขมาก 

(นิทานเรื่อง ก าเนิดยารักษาโรค. 2542:327) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มี่ลั่วถัวมีบทบาทของความเป็นแม่ เมื่อลูก ๆ เจ็บป่วยมี่ลั่วถัวดูแลลูกท้ัง

วันท้ังคืน ไม่มีเวลากินข้าว นอนไม่หลับ ด้วยความเป็นกังวลจึงเดินทางข้ามแม่น้ าข้ามภูเขาไปหาพืชและใบไม้เพื่อมาต้มเปน็
ยาให้ลูกดื่ม ดูแลลูก ๆ อย่างระมัดระวังจนหายเจ็บป่วย  

จากบทบาทความเป็นแม่ของมี่ลั่วถัวสามารถสรุปได้ว่า ชาวเย้ามีความเช่ือว่าการสั่งสอนเลี้ยงดูลูกถือ เป็น
บทบาทโดยตรงของแม่ มี่ลั่วถัวมีความเข้มงวดกับลูก ๆ เมื่อลูกท าผิดก็จะต าหนิและลงโทษ สั่งสอนตักเตือนไม่ให้ท าผิดอีก   อีก
ทั้งยังเลี้ยงดูลูกให้เติบโตมาอย่างดี ทอเสื้อผ้าให้ลูกใส่เพราะเป็นห่วงกลัวว่าลูกจะหนาว เดินทางข้ามแม่น้ าข้ามภูเขาเพื่อไป
หาวัชพืชและใบไม้มาต้มเป็นยาให้ลูกกินยามเจ็บป่วย หวังว่าลูกเติบโตอย่างแข็งแรง 

4.  บทบาทเป็นผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ให้ค าแนะน าและสั่งสอนชาวบ้าน ซึ่งจะ

เป็นผู้น าในทางวัฒนธรรม ดังปรากฏในนิทานเรื่อง บทเพลงรัก การสร้างบ้าน  แบ่งชนเผ่า แบ่งนามสกุล เหมิงตอหวาย 
นามสกุลเหมิง นามสกุลหยวน พี่น้องแต่งงานกัน และต านานท่ีมาของปาไผเย้า ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

นิทานเรื่อง บทเพลงรัก กล่าวถึง คู่รักพี่น้องสองคนจะแต่งงานกันต้องได้รับความยินยอมจากมี่ลั่วถัวก่อน 
ไม่เช่นนั้นทั้งสองจะต้องแยกกัน 

มี่ลั่วถัวสร้างฟ้าและดินขึ้นมา โลกกว้างใหญ่เดินไม่เสร็จ และท้องฟ้าก็สูงเกินกว่า
จะมองเห็น พ่ีชายกับน้องสาวอยู่ห่างไกลกันมาก แต่ด้วยความช่วยเหลือจากมี่ลั่วถัว จึงท าให้
พี่น้องทั้งสองได้มีโอกาสพบเจอกัน แล้วหัวใจท้ังสองได้ตกลงท่ีจะอยู่ด้วยกัน ท าให้พี่ชายข้าม
ภูเขาและแม่น้ าไปพบน้องสาวได้ แต่ทั้งสองจะแต่งงานได้หรือไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
มี่ลั่วถัวก่อน เนื่องจากมี่ลั่วถัวมีหน้าที่ดูแลเรื่องการแต่งงานของมนุษย์ทุกคู่ว่ามีความ
เหมาะสมกันหรือไม่ ไม่เช่นนั้นพี่น้องทั้งสองจะแต่งงานกันไม่ได้ 

(นิทานเรื่อง บทเพลงรัก. 2542:289) 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า แม้มี่ลั่วถัวไม่ได้เป็นผู้ให้ก าเนิด แต่มี่ลั่วถัวก็มีบทบาทในการเป็น

ผู้ปกครองของสองพี่น้องคู่นี้รวมถึงชาวเย้าคนอื่น ๆ โดยการเข้าไปดูแลเรื่องการเลือกคู่ครอง ช่วยดูเรื่องชายหญิงทั้งสอง
ฝ่ายมีความเหมาะสมที่จะแต่งงานกันหรือไม่  
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นิทานเรื่อง การสร้างบ้าน กล่าวถึง เวลาการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ต้องสอบถามมี่ลั่วถัว เพื่อเลือกฤกษ์
งามยามดีแล้วค่อยย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ 

หนีเอ๋อกับย่าลาแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ และมีลูกหลายคน จึงอยากจะย้าย
บ้านใหม่ ท้ังสองจึงไปสอบถามมี่ลั่วถัว เพื่อเลือกฤกษ์งามยามดีในการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ 
ทั้งสองเช่ือว่าฤกษ์งามยามดีในการเข้าบ้านหลังใหม่สามารถท าให้ลูก ๆ อยู่เย็นเป็นสุข และ
รุ่นต่อรุ่นจะแพร่พันธ์ุได้ต่อไป 

(นิทานเรื่อง การสรา้งบ้าน. 2542:289) 
มี่ลั่วถัวเป็นผู้ปกครองของชนเผ่าเย้า โดยดูแลชาวเย้าเรื่องการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ แสดงให้เห็นถึงการมี

บทบาทในด้านการดูแลเรื่องความสุข ความทุกข์ของชนเผ่าเย้า 
จากบทบาทการเป็นผู้ปกครองของมี่ลั่วถัวสามารถสรุปได้ว่า มี่ลั่วถัวเป็นผู้ปกครองของชาวเย้า ใส่ใจและ

ดูแลชาวเย้าทุกคนทั้งเรื่องคู่ครองและเรื่องการย้ายเข้าบ้านใหม่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมี่ลั่วถัวกับชาวเย้ามี
ความใกล้ชิดกัน ชาวเย้าเคารพและนับถือมี่ลั่วถัว 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาบทบาทของมี่ลั่วถัวที่ปรากฏอยู่ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้าพบว่า มี่ลั่วถัวเป็นเทพธิดาแห่ง
การสร้างสรรค์ของชนเผ่าเย้า อยู่ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า มีบทบาททั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทวีรสตรี 
บทบาทนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ ผู้น าความคิด และผู้เสียสละเพื่อกลุ่มชน ในบทบาทผู้น าความคิด มี่ลั่วถัว
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่มีมาถ่ายทอดและให้ค าแนะน าแก่ชาวเย้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และในด้าน                        
ผู้เสียสละเพื่อกลุ่มชน โดยเสี่ยงอันตรายไปจัดการกับปีศาจและเสียลูกสาวสุดที่รักเพื่อความสงบสุขของผู้คนในหมู่บ้าน       
2) บทบาทเป็นผู้สร้าง มี่ลั่วถัวสามารถใช้อ านาจพิเศษมาสร้างธรรมชาติและสัตว์โลกได้ ท าให้โลกมีชีวิตชีวา 3) บทบาท
ความเป็นแม่ มี่ลั่วถัวเป็นแม่ที่มีทั้งความรัก ความอ่อนโยน และความเข้มงวด 4) บทบาทเป็นผู้ปกครอง ชาวเย้าถือว่า                       
มี่ลั่วถัวเป็นผู้น าในทางวัฒนธรรม ใส่ใจดูแลเรื่องความทุกข์ ความสุขของกลุ่มคนในปกครอง ทั้งเรื่องการเลือกคู่และย้ายเข้า
บ้านใหม่ ท าให้ชีวิตของชาวเย้าอยู่เย็นเป็นสุข จากบทบาททั้งสี่ประการของมี่ลั่วถัวท าให้เห็นถึงชนเผ่าเย้าประกาศสงคราม
กับธรรมชาติภายใต้การน าและแนะแนวของมี่ลั่วถัว สร้างชีวิตที่สวยงามและมีความสุขให้กับคนรุ่นต่อไป 

จากการวิเคราะห์บทบาทของมี่ลั่วถัวที่ปรากฏอยู่ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า มีประเด็นท่ีสามารถอภิปราย
ผล ดังต่อไปนี้ 

ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า ผู้วิจัยเห็นว่ามี่ลั่วถัวมีบทบาทวีรสตรีและบทบาทแบบความเป็นแม่                              
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ LU GUISHENG (2559) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ลักษณะการสร้างของมี่ลั่วถัว:
กรณีศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างมี่ลั่วถัวและหนี่ว์วา ผลการศึกษาพบว่า มี่ลั่วถัวกับหนี่ว์วามีลักษณะคล้ายคลึงกัน       
1) เป็นเทพธิดาที่มีพลังและอ านาจไม่มีที่สิ้นสุด 2) มีบทบาทความเป็นแม่ มีลักษณะของการเป็นมารดาที่อ่อนโยนและ
ความเข้มงวดของบิดา 3) เป็นวีรสตรีที่ไม่ยอมแพ้ตอ่โชคชะตาและต่อสูก้ับธรรมชาติอย่างกลา้หาญ บทบาทเหล่านี้ในนิทาน
สร้างโลกของชนเผ่าเย้ามี่ลั่วถัวก็มีเช่นกัน แต่บทบาทมี่ลั่วถัวในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า ยังมีบทบาทผู้เสียสละเพื่อ
กลุ่มชน บทบาทเป็นผู้สร้าง และบทบาทเป็นผู้ปกครอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสายธาร ทิมทับ (2561) ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของตัวละครผู้หญิงที่
อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแสดงให้เห็นบทบาทของ ผู้หญิงใน 3 ฐานะ คือ 1) บทบาทผู้หญิงในฐานะบุตรสาว 2) บทบาทผู้หญิงใน
ฐานะภรรยา และ 3) บทบาทผู้หญิงในฐานะมารดา การอบรมเลี้ยงดูลูกถือว่าเป็นบทบาทโดยตรงของมารดา ในนิทาน
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สร้างโลกของชนเผ่าเย้ามี่ลั่วถัวก็มีบทบาทเลี้ยงลูก ดูแลลูกเช่นกัน แต่ความแตกต่าง คือ บทบาทผู้หญิงในนิทานพื้นบ้าน
เขมร ยังมีบทบาทบุตรสาว และภรรยา แต่ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า มี่ลั่วถัวมีแค่บทบาทความเป็นแม่ เพราะชาว
เย้ามีความเช่ือว่าการสั่งสอนเลี้ยงดูลูกถือเป็นบทบาทโดยตรงของแม่ และมี่ลั่วถัวเป็นเทพธิดาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา ดังนั้น 
จึงไม่มีบทบาทบุตรสาว และภรรยา นอกจากนี้ ในด้านผู้ปกครองสอดคล้องกับงานวิจัยของ TAN TING (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของเทพธิดาในต านานการสร้างโลกของชนเผ่าอี๋ ผลการศึกษาพบว่า ตามลักษณะและ
บทบาทหน้าท่ีของเทพธิดาชนเผ่าอี๋ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) เป็นเทพธิดาแห่งการสร้างสรรค์ที่มีพลงัและ
อ านาจวิเศษ 2) เป็นบรรพบุรุษของชนเผ่าอี๋ สามารถก าเนิดและสืบพันธุ์มนุษย์ได้ 3) เป็นเทพธิดาแห่งการช่วยเหลือชนเผ่า 
4) เป็นผู้ปกครอง ชาวอ๋ีถือว่าเทพธิดาเป็นผู้ใหญ่บ้าน สามารถดูแลรักษาหมู่บ้านเรือ่งการเลือกคู่ได้ 5) เป็นเทพธิดาแห่งการ
ล่าสัตว์ สามารถปกป้องชาวอี๋ไม่ให้อดอยาก ในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้ามี่ลั่วถัวก็มีบทบาทเป็นผู้ สร้างที่มีพลังและ
อ านาจวิเศษ และเป็นผู้ปกครอง ชาวเย้าถือว่ามี่ลั่วถัวมีความรู้และประสบการณ์มากมาย สามารถดูแลรักษาหมู่บ้านเรื่อง
การเลือกคู่และการย้ายบ้านหลักใหม่ได้ แต่บทบาทของเทพธิดาในต านานการสร้างโลกของชนเผ่าอี๋ ยังมีบทบาทเป็นบรรพบุรุษ
ของชนเผ่าอี๋ บทบาทเป็นเทพธิดาแห่งการช่วยเหลือชนเผ่า และเป็นเทพธิดาแห่งการล่าสัตว์ กล่าวได้ว่า บทบาทของ
เทพธิดาในนิทานชนเผ่าต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงแต่ละกลุ่มชนมีความคิด ความเช่ือ และวัฒนธรรมเฉพาะของตน 
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