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ปาฏิหาริยแหงวาฬ: การกลับมาของสตรีผูนําเผาพันธุ 
                      นทัธนยั ประสานนาม∗ 
 

ในตํานานหรอืนิทานของกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ เรื่องมนุษยท์ีส่ ื่อสารกบัสตัวห์รอืสตัวท์ีส่ ื่อสาร
กบัมนุษยม์ปีรากฏจนเป็นเรื่องธรรมดาสามญัตามตรรกะของตํานาน ลกัษณะดงักล่าวน้ีสะทอ้นให้
เหน็ว่ามนุษยใ์นอดตีมคีวามสมัพนัธก์บัธรรมชาตอิย่าง
ลกึซึง้ สตัว  ์มนุษยแ์ละสรรพชวีติอื่นๆในโลกนี้จงึอยู่
ร่วมกนัในฐานะส่วนหนึ่งของกนัและกนัไม่ไดแ้ยกขาด
เช่นทีป่รากฏในปจัจุบนั 
 วทิ ิอแิมรา (Witi Ihimaera) นกัเขยีนชาวเมารี
ได้ถ่ายทอดความสมัพนัธ์ดังกล่าวออกมาในรูปแบบ
ของนวนิยายชื่อ ปาฏหิารยิแ์ห่งวาฬ (Whale Rider) 
แปลเป็นภาษาไทยโดยสุวัฒน์  หลีเหม  นวนิยาย
นิวซแีลนด์เรื่องน้ีสรา้งเป็นภาพยนตร์โด่งดงัไปทัว่โลก 
นอกจากความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสตัว์แล้ว อแิม
รายงัได้นําเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกบัการธํารง    
อตัลกัษณ์ชาตพินัธุข์องชาวเมารอีนัเป็นชนพืน้เมอืงของ
ประเทศนิวซแีลนดด์ว้ย นวนิยายเรือ่งน้ีเป็นการนําเสนอ
ตํานานพืน้บ้านในรูปแบบของเรื่องเล่าสมยัใหม่ซึ่งเป็น
สิง่ทีอ่ยูใ่นกระแสของวรรณกรรมโลก  
 ปาฏหิารยิแ์หง่วาฬ มรีาวริเิป็นผูเ้ล่าเรื่องเกีย่วกบัหลานสาวของเขาผูม้นีามว่าคาฮ ูคาฮเูป็น
ลูกของโพรวัเรนก ีทายาทของโคโรอะพริานาผูนํ้าชุมชน อนัที่จรงิหากนับตามการสบืสาย คาฮูก็
นับเป็นผูส้บืทอดเช่นกนั แต่เพราะเธอเป็นหญงิจงึถูกกดีกนัจากสทิธดิงักล่าว อย่างไรกต็าม คาฮู
ไมไ่ดล้ดละทีจ่ะพสิจูน์ตนเอง ความไมส่นใจไยดขีองโคโรอะพริานาทีม่ต่ีอเธอไมไ่ดท้าํใหค้าฮหูมดรกั
ในตวัเขา (ผูแ้ปลทําใหส้บัสนว่าเป็นปู่หรอืปู่ทวดกนัแน่ ในบทวจิารณ์น้ีจงึถอืเอาตามทีค่าฮูเรยีกว่า  
โคโรหรอืพาคา) เธอไดร้บัการสนบัสนุนจากนานี ฟลาวเวอรส์ผูเ้ป็นยา่ (หรอืยา่ทวด) โครงเรื่องหลกั
จงึเป็นเรือ่งของคาฮกูบัการต่อรองอตัลกัษณ์ของเธอในฐานะสตรผีูส้บืทอดตําแหน่งผูนํ้า  
 ตํานานทีเ่ป็นแกนกลางของเรื่องน้ีคอืตํานานของคาฮูเตยี เต เรนก ี บรรพบุรุษของเผ่าที่
เดนิทางมาสูด่นิแดนน้ีโดยมปีลาวาฬเป็นพาหนะ ซึง่ทาํใหโ้คโรฝงัใจว่าผูส้บืทอดตอ้งเป็นชายเท่านัน้ 
คาฮเูตยี เต เรนกหีรอือกีนามหน่ึงคอืไพเกยีไดพุ้ง่หอกจากผนืน้ําสูผ่นืดนิ และเริม่ขยายวงศว์านของ
ตน แท้จริงแล้วปลาวาฬใหญ่ภักดีต่อไพเกียเสมือนบ่าวภักดีต่อนาย แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป 

                                                 
  

∗
 อาจารยป์ระจาํภาควชิาวรรณคด ีคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ความสามารถในการสื่อสารกนัระหว่างเชือ้ไขของไพเกยีกบัวาฬกเ็สื่อมหายไป ความเสื่อมดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัวกิฤตอตัลกัษณ์ของชาวเมารทีีก่าํลงัถูกคุกคามโดยความเปลีย่นแปลงของสงัคม 

คาฮตูอ้งแบกรบัความผดิหวงัของโคโรตัง้แต่ทีเ่ธอกําเนิดขึน้มา และอกีหลายปีต่อมา                
โพรวัเรนกกีย็งัใหก้ําเนิดล ูกสาวอกีคนหนึ่ง การหาคนสบืทอดจงึกลายเป็นปญัหาใหญ่ที ่                   
โคโรอะพริานาตอ้งแกใ้หต้กใหไ้ด ้“ตามธรรมเนียมของเมาร ีการเป็นผูนํ้าคอืสิง่ทีส่บืทอดเป็นมรดก 
และปกตแิลว้เสื้อคลุมแห่งเกยีรตยิศจะมอบแด่ลูกชายหวัปีถงึลูกชายหวัปี เวน้กแ็ต่ในกรณีน้ีทีเ่ป็น
ลูกสาวหวัปี” (น. 40) 
 โคโรอะพริานาในฐานะผูนํ้าดาํเนินการสบืทอดอตัลกัษณ์ชาตพินัธุด์ว้ยการเปิดโรงเรยีนสอน
วฒันธรรมเมาร ีนอกเหนือไปจากกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรที่มใีนโรงเรยีนของรฐั เป็นที่น่าสงัเกตว่า
ความรูท้ีถ่่ายทอดกนัในโรงเรยีนสอนวฒันธรรมน้ีเป็นความรูท้ีส่งวนสทิธิไ์วเ้ฉพาะในหมู่ผูช้าย การ
เล่าเรื่องตํานาน การสอนการต่อสู ้และการพสิูจน์ความเป็นลูกผูช้ายเมารตีวัจรงิ คาฮูจงึถูกกดีกนั
จากการชัน้เรยีนน้ีแมเ้ธอจะพยายามแอบ “ครพูกัลกัจํา” จากมุมต่างๆกต็าม ทัง้น้ีระหว่างการเปิด
สอนพเิศษ โคโรอะพริานาได้พยายามมองหาเด็กหนุ่มที่จะมาสบืทอดตําแหน่งผู้นําของเผ่าหรอื
ชุมชน เพราะลูกหลานชายของเขาต่างกอ็ยูไ่มต่ดิทีแ่ละดเูหมอืนว่าจะไมไ่ดป้วารณาตวัเพื่อตําแหน่ง
น้ีเท่าที่ควร  “เขาไม่ต้องการเหลนสาวคนโตในรุ่นของคาฮู; เขาต้องการเหลนชาย ใครบางคนที ่
เหมาะสมกวา่ เพือ่สอนประเพณีของหมูบ่า้นให ้เราไมรู่ใ้นเวลานัน้ แต่เขาเริม่มองหาเดก็ชายเช่นนัน้
จากครอบครวัอืน่แลว้” (น.61) 
 คาฮถููกหมางเมนิ ไมไ่ดร้บัความสาํคญัใดๆในแงข่องการเป็นคนในตระกูลผูส้บืทอด สาเหตุ
ทีท่ําใหเ้ธอถูกหมางเมนิคอืความเป็นผูห้ญงิ ทัง้ทีค่าฮูรูส้กึผูกพนักบัคนในครอบครวัและชาตพินัธุ์
ของตนเองอย่างลกึซึง้ ดงัเรยีงความของเธอทีเ่ธอออกมาอ่านใหค้นในชุมชนฟงัเมื่อวนังานกจิกรรม
ของโรงเรยีน “น้ําเสยีงของเธอกงัวานดว้ยความภาคภูมใิจขณะทีท่่องวงศว์านของเรา ตระกูลวาตา
พาพา เธอสือ่ออกไปวา่ปลาบปลื้มแคไ่หนทีไ่ดใ้ชช้วีติอยูใ่นแวนการา และเป้าหมายสงูสุดในชวีติของ
เธอคอืการเตมิเตม็ความปรารถนาของปูแ่ละคนในเผา่ตน” (น. 123) 
 การกดีกนัคาฮอูอกจากพืน้ทีข่องอาํนาจผูนํ้าและความรูท้ีผู่ช้ายเป็นผูถ้อืครองน่าจะทาํใหน้กั
อา่นชาวเฟมนิิสตท์ัง้หลายเริม่มองหาประเดน็เกีย่วกบัการแบ่งแยกทางเพศอื่นๆในเรื่อง ทีน่่าสนใจก็
คอื อํานาจของผูช้ายในเรื่องน้ี (ซึง่ส่วนใหญ่คอือํานาจของโคโรอะพริานา) ถูกทา้ทายตลอดทัง้เรื่อง 
ทัง้จากตวัคาฮู และจากนานี ฟลาวเวอรส์ ศรภีรรยาทีม่กัจะขอหย่าเสมอเมื่อรูส้กึไม่สบอารมณ์กบั
การกระทําของสาม ีนอกจากนัน้ยงัมยีุทธวธิกีารทา้ทายอํานาจอกีประการหน่ึงคอืการใชต้ํานานมา
ต่อสูก้บัตํานาน 
 ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้วา่ตํานานทีเ่ป็นหลกัคอืตํานานของไพเกยีผูข้ ีว่าฬ แต่ในบรรดาชนพืน้เมอืง
ทีเ่ดนิทางมาสู่ดนิแดนแห่งน้ียงัมอีกีหลายกลุ่มหลายเผ่าซึ่งมบีรรพบุรุษและตํานานเป็นของตนเอง 
ย่าและแม่ของคาฮเูป็นเชือ้สายของมรูไิวผูนํ้าสตรขีองเผ่า ทีภ่าวนาต่อเทพเจา้ใหก้ลายร่างเป็นชาย
เพือ่นําเรอืขึน้ฝ ัง่ เมือ่เกดิวกิฤตขึน้นานี ฟลาวเวอรส์จงึแสดงตนวา่สามารถยนืหยดัเคยีงบ่าเคยีงไหล่
ผูช้ายได ้“ฉนัจะกลายเป็นเหมอืนมรูไิวหากคุณตอ้งการ คาฮเูองกเ็ชน่กนั ถา้จาํเป็น” (น.155) 
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นอกจากตํานานของมูริไวแล้วยังมีตํานานของ
ไมไฮ บรรพชนสตรผีู้นําอีกคนหน่ึงที่มตีํานานที่ค่อนข้าง
โลดโผน ตํานานเน้นทีป่ฏกิริยิาของไมไฮที่มต่ีอผูช้ายที่ส ัง่
ใหเ้ธอนัง่ลง “ไมไฮยนืหนัหลงัใหเ้ขา ก้มโค้ง ถกกระโปรง
ชัน้ในขึ้นและพดู ‘จะว่าไปนีค่อืทีซ่ึง่ท่านจากมา!’ นัน่คอืวธิี
ของไมไฮทีจ่ะเตือนให้หวัหน้าเผ่ารู้ว่า ชายทุกคนล้วนถือ
กาํเนิดมาจากหญงิ” (น. 117)  

ตํานานเกีย่วกบัสตรผีูนํ้าเมารน้ีีถูกนํามาเล่าซํ้าใน
เรื่องเพื่อต่อรองกบัอํานาจของผูช้ายทีส่รา้งความชอบ
ธรรมดว้ยตํานานของไพเกยี ความหลากหลายของตํานาน
นี้แสดงใหเ้หน็ความลื่นไหลของอํานาจเกีย่วกบัมติหิญงิ
ชายในหมู่ของชาวเมาร ีทีบ่างเผ่าบางพวกผูห้ญงิอาจเป็น
ฝา่ยช่วงชงิบทบาทในการสรา้งความหมายหรอืภาวะผูนํ้า

ของตนเองขึน้มาได ้ดงัทีน่านี ฟลาวเวอรส์กบัแม่ของคาฮ ู“รวมหวั” กนัตัง้ชื่อน้ีใหแ้ก่คาฮ ู“ไม่
เพยีงแต่ชือ่คาฮเูตยี เต เรนกจีะเป็นชือ่ผูช้ายเท่านัน้ แต่นัน่ยงัเป็นชือ่บรรพชนของหมู่บา้นเราดว้ย 
โคโร อะพริานารูส้กึว่า การตัง้ชือ่เดก็หญงิตวัน้อยตามผูก้่อตัง้ชนเผ่าเราเป็นการหยามเกยีรตคิาฮู
เตยี เต เรนก”ี (น.44) แสดงใหเ้หน็ว่าในกลุ่มชาตพินัธุน้ี์ อํานาจมาตาธปิไตย (matriarchy) อาจ
เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงของการดาํเนินชวีติของพวกเขา  

เราจะเหน็ความพยายามในการพสิจูน์ตนเองทีช่ดัเจนของคาฮไูดจ้ากการทีว่นัหน่ึงเธอขอตดิ
เรอืราวริอิอกทะเลไป เพราะเธอรูว้่าปู่ผดิหวงักบับรรดาเดก็หนุ่มเมารทีี่ไม่สามารถงมหนิอนัเป็น
สญัลกัษณ์สําคญัทีปู่่จงใจโยนลงไปในน้ํา เมื่อถงึบรเิวณนัน้ คาฮูโจนลงน้ําอย่างไม่ลงัเล เธอดําหาย
ลงไปนานจนกระทัง่นานี และราวริเิป็นกงัวล เมื่อคนทัง้สองดําตามลงไปดูจงึไดป้ระจกัษ์ภาพอนัน่า
พศิวง นัน่คอืคาฮูดําดิง่ลงไปลกึมากและคลา้ยดบักําลงัสนทนากบัปลาโลมาเพื่อสบืหาทีอ่ยู่ของหนิ
นัน้ ในทีสุ่ดเธอกท็ําสาํเรจ็ ซํ้ายงัจบักุง้ดว้ยมอืเปล่าเอามาฝากโคโรไดด้ว้ย ทัง้ที ่“การหาปลาเป็นสิง่
ศกัดิส์ทิธิ์ ดงันัน้ผูห้ญิงจงึไม่ได้ออกไปกบัผูช้าย” (น. 70) ความอศัจรรย์ดงักล่าวถูกเก็บงําเอาไว้
จนกระทัง่คาฮไูดพ้สิจูน์ใหเ้หน็ความสามารถแทจ้รงิในตอนปลายเรือ่ง 

อาเพศที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นสญัญาณที่เร่งเร้าให้ผู้นําคนใหม่ของเผ่าแสดงตนออกมา 
เหตุการณ์แรกคอืการเกยตื้นของปลาวาฬนับรอ้ยตวั ซึ่งส่วนใหญ่ตายในทีสุ่ด“การเกยตื้นของวาฬ
ครัง้ก่อนๆเป็นเพยีงการโหมโรงก่อนเหตุการณ์อนัน่าประหวัน่พรัน่พรงึซึง่ตามมา เหตุการณ์ซึง่มี
พลงัราวกบัหายนภยัและงดงามสงา่ ประหนึง่การเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระเยซูครสิต”์ (น.148) 
ต่อมายงัมกีารเกยตื้นของปลาวาฬอกีฝงูหน่ึง ซึ่งมผีูนํ้าฝงูเป็นปลาวาฬพาหนะของไพเกยีในอดตี
กาล ความคดิถงึนายทาํใหว้าฬชราตรอมตรมขนาดทีพ่าฝงูมาหมายจะตายบนแผน่ดนิของไพเกยี  

อาเพศครัง้ทีส่องน้ีบบีคัน้ใหโ้คโรอะพริานาคดิไปถงึการล่มสลายของเผ่าพนัธุ ์เขาจงึแจง้แก่
สมาชกิในเผา่ว่า “หากเรานําท่านกลบัสูท่ะเลได ้นัน่จะเป็นการพสิจูน์ว่าความเป็นหนึง่เดยีวยงัคงอยู่

Witi Ihimaera 
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กบัเรา แต่ถา้เราทาํไม่ได ้นัน่กเ็พราะเราอ่อนแอลง หากท่านยงัมชีวีติ เรากม็ ีถา้ท่านตาย เรากต็าย 
ไม่เพยีงแค่การอยู่รอดของท่านเท่านัน้ แต่หากเป็นของเราดว้ยทีร่ออยู่ขา้งนอกนัน่” (น.159) 
อย่างไรกต็าม ลําดบัของการออกไปช่วยเหลอืกม็อบหมายใหผู้ช้ายก่อน ผูห้ญงิทีเ่ป็นกองหลงั
ไดร้บัสทิธติามไปช่วยภายตอนหลงัเมื่อเหล่าผูช้ายเริม่อ่อนแรง เพราะวาฬใหญ่ไม่ยอมขยบัตวั
แมแ้ต่น้อย 

ระหว่างนัน้สายเลอืดไพเกยีของคาฮเูริม่เตบิกลา้ขึน้อย่างเงยีบๆ ดงัขอ้สงัเกตของราวริ ิ
“ไม่มวีนัทีผ่มจะลมืสหีน้าของคาฮเูลย เธอกาํลงัมองเหม่อออกไปทีท่ะเล และนัน่เหมอืนว่าเธอกําลงั
มองกลบัไปในอดตี เป็นสหีน้าทีส่งบ สหีน้าแห่งการยอมรบั มนับงัคบัใหเ้ราทุกคนตอ้งหนัไปมองสิง่
ทีค่าฮมูองอยู่” (น.152) เมื่อเหตุการณ์เรื่องปลาวาฬเกยตื้นถงึขัน้วกิฤตคาฮจูงึตดัสนิใจลอบออกไป
ขีบ่นตวัวาฬชราแลว้เริม่สนทนากบัมนั 

วาฬชราผูนํ้าฝงูเขา้ใจว่าคาฮูคอืไพเกยี จงึเริม่ขยบัตวัและพาฝงูกลบัคนืสู่ทอ้งทะเล คาฮูรู้
วธิกีารขีแ่ละพดูกบัวาฬอยา่งทีเ่ป็น “สญัชาตญาณ” ของเธอ การขึน้ไปขีว่าฬของคาฮอูาจตคีวามได้
ว่าเป็นการเสยีสละเพื่อเผ่าพนัธุ์ หรอืเสยีสละเพื่อโคโร รวมทัง้อาจเป็นการกระทําอตัวนิิบาตกรรม
เพราะเธอรูส้กึถดถอย สูญเสยีความรูส้กึว่าตนเองมคี่า และยอมจํานนต่อกําแพงของโคโรทีเ่ธอไม่
อาจฝา่ขา้มไปได ้“คาฮเูริม่สะอื้นเงยีบๆ ทีเ่ป็นเช่นนัน้เพราะเธอหวาดกลวั เธอสะอื้นเพราะพาคาจะ
ตายหากวาฬตวัน้ีตาย สะอื้นเพราะรูส้กึอา้งวา้งโดดเดีย่ว สะอื้นเพราะเธอรกัน้องสาว พ่อ และอะนา 
เธอสะอื้นเพราะนานี ฟลาวเวอรส์จะไม่มใีครคอยช่วยทําแปลงผกั สะอื้นเพราะโคโรอะพริานาไม่รกั
เธอ และเธอสะอื้นเพราะเธอไมรู่ว้า่การตายเป็นอยา่งไร” (น.174) 

คาฮดูาํดิง่สู่หว้งมหาสมุทรพรอ้มฝงูวาฬ เคราะหด์ทีีว่าฬตวัเมยีจงูใจใหว้าฬผูนํ้าตระหนกัได้
ในทีส่ดุวา่คาฮเูป็นเพยีงทายาทของไพเกยี หาใช่ไพเกยีตวัจรงิไม ่คาฮจูงึรอดชวีติ เมือ่เธอฟ้ืนขึน้มา 
เธอพูดกบัปู่ว่า “หนูพลดัตกจากวาฬค่ะ ถ้าหนูเป็นชาย ก็คงจบัไว้ได้แน่นกว่าน้ี หนูขอโทษนะคะ          
พาคา หนูไม่ใช่เด็กผู้ชาย” (น.195) ความไม่เป็นชายเป็นสิง่ที่ทําใหค้าฮูรู้สกึผดิตลอดมา 
เช่นเดยีวกบัความเคลอืบแคลงของพาคาทีม่ต่ีอความเป็นผูส้บืทอดของหลานสาว แต่ในทีสุ่ดคาฮูก็
พสิูจน์ตนเองไดส้ําเรจ็ และสิง่นัน้ยิง่ใหญ่เสมอืนการกลบัมาของพระเยซูครสิต์ดงัทีก่ล่าวแลว้ซึ่งส่อ
นยัวา่ผูท้ีเ่ชื่อจะไดร้บัความรอด จากนัน้เรือ่งกจ็บลงอยา่งมคีวามสขุ  
 เรื่องของคาฮจูงึเป็นตํานานร่วมสมยัว่าดว้ยการกลบัมาของสตรผีูนํ้าเผ่าพนัธุโ์ดยแท ้ต่อไป
นบัรอ้ยนับพนัปี เรื่องเล่าของเธอกอ็าจกลายเป็นตํานานเล่าขานในหมู่ชาวเมาร ีเมื่อรวมกบัตํานาน
ของมรูไิวและไมไฮแลว้กเ็ท่ากบัว่าผูห้ญงิเมารมีผีูนํ้าทีเ่ขา้ขา่ยว่าเป็น “วรีสตร”ี เช่นเดยีวกบัซกีโลก
อื่นในโลก เป็นต้นว่า มู่หลนั ของจนี และ ฌาน ดารค์ (โจน ออฟ อารค์) ของฝรัง่เศส ต่างกนัตรง
ทีว่า่วรีสตรสีองคนหลงัน้ีรบพุง่ในสงคราม แต่คาฮอูยูใ่นสมรภมูขิองอาํนาจระหวา่งเพศนัน่เอง  
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