นาฎกรรมแห่ งธรรมชาติในงานของ
“เงาจันทร์ ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตPage
นิ ทะ1

ประเด็นนาเสนอ
๑. เงาจันทร์ คอื ใคร มีตาแหน่ งแห่ งที่อย่ างไร
ในวงวรรณกรรมไทยปั จจุบนั
๒. ธรรมชาติท่ปี รากฏในงานของเงาจันทร์ มี
ลักษณะใดบ้ าง
๓. ความหมายของธรรมชาติท่ปี รากฏในงาน
ของเงาจันทร์
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ประวัตแิ ละผลงาน (บางส่ วน)
จบชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยน

เบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี
จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปั จจุบันเป็ นครู สอนวิชาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเล็กๆ ใกล้ แม่ นา้ เพชรบุรีบ้านเกิด
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ผลงานและรางวัล
ผลงานเล่ มแรก คือ รวมเรื่องสัน้ ชื่อ “หัวใจดอกไม้ ” ได้ รับ
รางวัลชมเชยประเภทหนังสือรวมเรื่องสัน้ ในงานสัปดาห์
หนังสือแห่ งชาติ พ.ศ. 2548
ได้ รับรางวัลเรื่องสัน้ ยอดเยี่ยมรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ ด
พ.ศ. 2548 จากเรื่องสัน้ ชื่อ “บุหลันแรม”
พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2550 ผลงานรวมเรื่ องสัน้ ชุด
“ปรารถนาแห่ งแสงจันทร์ ” จัดพิมพ์ โดยแพรว สานักพิมพ์
เข้ ารอบสุดท้ ายรางวัลซีไรต์ (Southeast Asian
Writers Award)
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ผลงานและรางวัล
พ.ศ. 2552 นวนิยายเรื่อง “ด้ วยเหตุแห่ งเสน่ หา”
เข้ ารอบสุดท้ ายรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ ด
พ.ศ. 2554 นวนิยายเรื่อง “ในรูปเงา” ได้ รับ
รางวัลนวนิยายยอดเยี่ยมรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ ด
นวนิยายยอดเยี่ยมรางวัลเซเว่ นบุ๊คอวอร์ ด
เข้ ารอบสุดท้ ายรางวัลซีไรต์
พ.ศ. 2554 นวนิยายเรื่อง “แพรจันทร์ ” เข้ ารอบ
สุดท้ ายรางวัลสุภทั ร สวัสดิรักษ์
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นักเขียนหญิงที่มีช่ อื เสียงในวงวรรณกรรมไทย
กฤษณา อโศกสิน : นวนิยายแนวชีวิตครอบครั ว เรือมนุษย์
บ้ านขนนก ปูนปิ ดทอง ข้ ามสีทันดร
สุวรรณี สุคนธา : นวนิยายบรรยายความรู้สึกของตัวละคร
หญิง เขาชื่อกานต์ พระจันทร์ สีน้าเงิน
ความรั กครั้ งสุดท้ าย เก้ าอี้ขาวในห้ องแดง
โบตั๋น : นวนิยายแนวสตรีนิยม เกิดแต่ ตม กว่ าจะรู้เดียงสา
ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด บัวแล้ งน้า
ศรีดาวเรือง : ผลงานแนวสัจจสังคมนิยม แก้ วหยดเดียว
บัตรประชาชน ภาพลวงตา มัทรี แม่ สาลู
บุหงา ซ่ อนกลิ่น
แก้ วเก้ า : นวนิยายแนวเหนือธรรมชาติ วิมานมะพร้ าว
แต่ ปางก่ อน เรือนมยุรา พิมมาลา นิรมิต
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ปลายเทียน

พืน้ ที่ของเงาจันทร์ ในวงวรรณกรรมไทย
เงาจันทร์ เป็ นนักเขียนหญิงที่นาเสนอ

งานแนวท้ องทุ่ง
อย่ างจริงจัง แทบจะเป็ นหนึ่งเดียวของ
วงวรรณกรรมไทย
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อะไรคืองานแนวท้ องทุ่ง
งานแนวท้ องทุ่ง หรือ “นวนิยายลูกทุ่ง” คือ
นวนิยายที่เสนอภาพการดารงชีวติ ของคน
ในชนบท นาเสนอภาพของคนที่สัมพันธ์
ใกล้ ชิดกับธรรมชาติ และสะท้ อนให้ เห็น
ประเพณี พิธีกรรมประจาถิ่นนัน้ ๆ
นวนิยายลูกทุ่ง มีนัยที่องิ กับนักเขียนชาย
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ตัวอย่ างนักเขียนและนวนิยายลูกทุ่ง
นวนิยายชุดของไม้ เมืองเดิม ได้ แก่ เรื่อง
ชายสามโบสถ์ เกวียนหัก แสนแสบ
ชุดเรื่องสัน้ "ผู้เฒ่ า" ของ มนัส จรรยงค์

ชุดเสเพลบอยชาวไร่ ของ' รงค์ วงษ์ สวรรค์
สร้ อยทอง สาวชาวไร่ ลูกชาวนา ของ นิมติ ร ภูมถิ าวร
ทุ่งมหาราช ของ เรียมเอง
ลูกอีสาน ของ คาพูน บุญทวี
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งานแนวท้ องทุ่งของเงาจันทร์
งานแนวท้ องทุ่งที่เสนอฉาก บรรยากาศ และวิถีชีวต
ิ

ของคนในชนบทที่ผูกพันกับธรรมชาติ :
บุหลันแรม

ในรูปเงา

แพรจันทร์

งานแนวท้ องทุ่งประจาถิ่น เสนอฉาก บรรยากาศ

วิถีชีวติ ขนบประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงภาษาประจาถิ่น
ด้ วย :
เหตุแห่ งเสน่ หา

ถิ่นเพชรบุรี ภาษาเพชรบุรี วิถีชีวติ คนทานา้ ตาลโตนดเมือง
เพชรบุรี
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ธรรมชาติในงานของเงาจันทร์
ปรากฏในส่ วนของ


ฉากและบรรยากาศ

ตัวละคร
โครงเรื่ อง
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ องบุหลันแรม
ฉากธรรมชาติท่ผี ูกพันกับวิถชี ีวติ ชนบท
ทุ่งนา ลานใต้ ต้นมะม่ วง กองฟาง นา้ หลาก
ถึงวันนีข้ า้ วในนาก็เก็บเกี ่ยวเสร็ จแล้ว ทุ่งนามองดู
เวิ้ งว้างไปจนจรดภูเขาสีน้าเงิ น ลมร้อนพานพัดกองฟางสีเหลื อง
กระจัดกระจายปลิ วคว้าง ๆ ไปในท้องทุ่ง เย็นย่าตะวันรอน
คนหนุ่ม ๆ ล้อมวงเตะตะกร้อกันทีล่ านใต้ตน้ มะม่วงใหญ่ทีแ่ ผ่
ใบร่ มครึ้ มจนเหงือ่ ชุ่มโชกแล้วจึงตัง้ วงร่ าสุรากันด้วยอาการสุขมุ
เมือ่ เริ่ มแรก
บุหลันแรม น.268
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ องบุหลันแรม
ฉากธรรมชาติท่ ผี ูกพันกับวิถีชีวิตชนบท
ทุ่งนา ลานใต้ ต้นมะม่ วง กองฟาง นา้ หลาก
So far, the rice grains have been harvested
from the field which is the vast opened landscape
stretching to the dark blue-colored mountain. The
tropical wind blows yellow rice straw away
scattered in the rice field. In the twilight of
evening, young men enjoyed playing rattan ball at
the outdoor yard under the huge mango tree with
the shade of branches. They get exhausted and
sweaty of playing and gather a drinking group.
At the beginning, they are still not drunk.

บุหลันแรม น.268
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วิถีชีวติ ชาวบ้ านในชนบท
ผู้หญิง ทากับข้ าว แปรรู ปผลิตผลเพื่อเป็ นอาหาร ทางานบ้ าน
ปั กผ้ า ผู้ชาย ทางานหนักในไร่ นา หาบข้ าว
ในร่ มเงาของชายคาบ้านทีร่ ่ มรื ่นด้วยซุ้มเฟื ่ องฟ้ าโปรยกลีบสีชมพู
หล่นเกลือ่ นกลาด ซึ่งเป็ นทีส่ าว ๆ มาจับกลุ่มทางานและพูดคุยกันนัน้
แรมเป็ นคนนอกโดยแท้ หล่อนไม่ปักผ้าเช็ดหน้าหรื อถักผ้าพันคอ
ไหมพรม หล่อนไปทีน่ นั่ พร้อมกับงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ในครัว บางคราว
หล่อนก็ขูดเปลือกมะรุมเพือ่ จะแกงมือ้ เย็น บางหนหล่อนกระเดียด
ตะแกรงใส่พริ กทีต่ ากแดดจนแห้งสนิ ท ส่งกลิ่ นฉุนและหล่อนต้อง
ปลิ ดขัว้ มันออกให้หมดก่อนจะโขลกเป็ นพริ กป่ น หล่อนก้มหน้าก้มตา
ทางานท่ามกลางกลิ่ นเครื ่องเทศ พลางก็ฟังพวกผูห้ ญิ งคุยกัน
บุหลันแรม น.270
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วิถีชีวติ ชาวบ้ านในชนบท
ผู้หญิง ทากับข้ าว แปรรู ปผลิตผลเพื่อเป็ นอาหาร ทางานบ้ าน
ปั กผ้ า ผู้ชาย ทางานหนักในไร่ นา หาบข้ าว
In the shade of house roof cooled with
bougainvillea arch and floored around with the pink
petals where young girls work and chat, Raem is
viewed just an outsider. She does not embroider any
handkerchief nor knit a wool scarf; still, she works
little kitchen chores there. Sometimes, she scratches
off horseradish’s skin to be prepared for dinner
cooking and carries a grate of sundried and
strong-smelled chili to be pounded after she removes
the stems. She keeps working among the smell of
spices and listens to their conversations. Sometimes,
she absent-minded blanks out to the expansive
brown rice field under the gold sunlight in the lonely
late afternoon.

บุหลันแรม น.270
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ผิ วของหล่อนดาหยาบเกรอะกรังแข้งขาแขนแมน
ใหญ่โตเหมาะแก่การงานหนักในไร่ นาเท่านัน้ หล่อนหาบข้าว
ด้วยคันหลาวงามระหงข้างละสิ บห้าฟ่ อน เท่า ๆ กับทิ ดเจิ่ น
ชายทีแ่ ข็งแรงทีส่ ดุ ในหมู่บา้ นทาได้

Page 16

การเกี่ยวข้ าว
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ฟ่ อนข้ าว
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การไถนาโดยใช้ วัวเทียมไถ
ตามปกติ แล้วจันทร์ จะต้องช่วยแรมไถนา
หลังจากทีพ่ ่อตายไป เพือ่ ให้ทานาเสร็ จทันช่วงน้าหลาก
ซึ่งลูกสาวบ้านอืน่ ๆ ไม่ทากัน ลูกสาวมีหน้าทีด่ านา
เกี ่ยวข้าวเท่านัน้ หน้าทีไ่ ถนาถอนกล้าเป็ นงานของผูช้ าย
จันทร์ ไม่ชอบไถนา หล่อนเป็ นคนอ่อนหวานนุ่มนวล
ไม่ชอบตีววั วัวของหล่อนจึงลากคันไถอย่างเชือ่ งช้าและ
เกี ยจคร้าน แต่แรมมุทะลุดดุ นั หล่อนสูก้ บั วัวดือ้ อย่าง
ทรหด ลงปฏักและฟาดไม้เรี ยวใส่มนั ไม่ยงั้
บุหลันแรม น.272-273
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การไถนาโดยใช้ วัวเทียมไถ
After her father’s death, Chan always
assists Raem to plow the field, so that it gets
ready before flooding season. The daughters of
other families are not supposed to do the job but
transplant rice seeds and harvest rice grains
instead; while the sons plow the field and
remove sprouts. Chan becomes unpleasant if
she is assigned to plow. She is sweet and mild.
She does not like whipping a cow; the cows
under her control therefore pull plough handles
slowly and easily. In contrast, Raem is harsh,
toughly deals with stubborn cows and never
hesitates to whip them incessantly with a goad.

บุหลันแรม น.272-273
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การไถนาโดยใช้ วัวเทียมไถ
่ ่ อตายไป เพื่อให้ ทานา
ตามปกติแล้ วจันทร์ จะต้ องช่ วยแรมไถนาหลังจากทีพ
เสร็จทันช่ วงน้าหลาก ซึ่งลูกสาวบ้ านอื่น ๆ ไม่ ทากัน ลูกสาวมีหน้ าที่ดานาเกี่ยวข้ าว
เท่ านั้น หน้ าทีไ่ ถนาถอนกล้ าเป็ นงานของผู้ชาย จันทร์ ไม่ ชอบไถนา หล่ อนเป็ นคน
อ่ อนหวานนุ่มนวล ไม่ ชอบตีวัว วัวของหล่ อนจึงลากคันไถอย่ างเชื่องช้ าและเกียจคร้ าน
แต่ แรมมุทะลุดุดัน หล่ อนสู้กับวัวดื้ออย่ างทรหด ลงปฏักและฟาดไม้ เรียวใส่ มันไม่ ยั้ง
บุหลันแรม น.272-273
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ อง ในรู ปเงา
คันนา คูนา้ สายนา้ แดดสีทอง
นับแต่เพลาเช้าแดดอ่อนเมือ่ พ่อพาเขาออกไปทานา
ในทุ่งกว้าง... พ่อเดิ นนาหน้าลูกชายบนคันนาเล็ก ๆ ที ่
ทอดเหยียดยาวสาหรับเจ้าพลิ้ ว คันนาคือเส้นทางงูเลือ้ ย
ทีค่ ดโค้ง เงาส่วนหนึ่งของพ่อทอดลงในคูทีม่ ีน้าใสไหล
เร็ วรี ่ สายน้านีช้ ่างมีชีวิตชีวา เพราะพ่อตัวสูงใหญ่
เงาของพ่อจึงข้ามพ้นไปอีกฝั่ งหนึ่ง แต่เงาเจ้าพลิ้ วจมน้า
ละลายสะท้อนสะท้านอยู่ในสายน้าทีห่ มุนเป็ นเกลียว
ในรูปเงา น.6
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ อง ในรู ปเงา
คันนา คูนา้ สายนา้ แดดสีทอง
In the early morning with the gentle
sunlight, his father takes his son to work at
the spreading rice field. His father walks
in front of him on the small dike stretching
extensively for Phliu, his son. The dike is
curved like a slithering snake. His father’s
shadow is partly reflected on the ditch filled
with rapid clear water. The water is lively.
His father is big and tall, his shadow can also
be seen at the opposite side. Phliu’s shadow is,
however, reflected shaking in the spiral tide.

ในรูปเงา น.6
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คันนา
คันนา คูนา้ สายนา้ แดดสีทอง

นับแต่ เพลาเช้ าแดดอ่ อนเมื่อพ่ อพาเขาออกไปทานาในทุ่ง
กว้ าง... พ่ อเดินนาหน้ าลูกชายบนคันนาเล็ก ๆ ทีท่ อดเหยียด
ยาวสาหรั บเจ้ าพลิ้ว คันนาคือเส้ นทางงูเลื้อยทีค่ ดโค้ ง เงาส่ วน
หนึ่งของพ่ อทอดลงในคูทมี่ ีน้าใสไหลเร็วรี่ สายน้านี้ช่างมี
ชีวิตชีวา เพราะพ่ อตัวสูงใหญ่ เงาของพ่ อจึงข้ ามพ้ นไปอีกฝั่ ง
หนึ่ง แต่ เงาเจ้ าพลิ้วจมน้าละลายสะท้ อนสะท้ านอยู่ในสายน้า
ทีห่ มุนเป็ นเกลียว
ในรูปเงา น.6
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ อง ในรู ปเงา
ทุ่งนา พรมต้ นข้ าว ต้ นตาล กอไผ่ หุ่นไล่ กา
เจ้าพลิ้ วรักเช้าวันกลางฤดูฝนทีแ่ ดดยามเช้าเป็ นสีทอง
เงาของพ่อจูงวัวสองตัวเดิ นนาหน้าเจ้าลูกชายซึ่งจูงวัวตัวเล็ก
เงาของพ่อลูกทอดยาวลงบนทุง่ นาทีเ่ ริ่ มเป็ นสีเขี ยว ต้นข้าวดู
อ่อนนุ่มเหมื อนแพรพรม ... ยามสายตะวันลอยดวงสูงขึ้น
เงาของพ่อลูกและฝูงวัวยืดยาวเช่นเดี ยวกับเงาต้นตาลและ
กอไผ่ทีช่ ายทุ่ง เงาเหล่านัน้ ดูเหมื อนตัวตลก เมื อ่ เจ้าพลิ้ วยก
แขนขา เงาของเขาก็เหมื อนหุ่นไล่กาทีถ่ ูกลมพัดไหว
ในรูปเงา น.7
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ อง ในรู ปเงา
ทุ่งนา พรมต้ นข้ าว ต้ นตาล กอไผ่ หุ่นไล่ กา
The childhood is joyful. Phliu
loves morning times in the rainy
season with the gold sunlight.
There the shadow of his father taking
two cows together with his son taking
a small cow is moving on the ground
of the greenish field covered with rice
trees as soft as silk cloth.
Their shadows move harmoniously.

ในรูปเงา น.7
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พรมต้ นข้ าว

หุ่นไล่ กา
ในรูปเงา น.7
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ภูมปิ ั ญญาเกี่ยวกับวัว ขวัญวัว ตาราการดูวัว
ในเรื่ อง ในรู ปเงา
พ่อบ่นเสียดายวัวสีหม้อใหม่ตวั หนึ่งทีม่ ี ขวัญเรี ยกว่า
“รักแร้แดง” และ “หับขัง” อันเป็ นลักษณะวัวดี ตามที เ่ ชื อ
่ กันว่า
มันจะช่วยป้ องกันเจ้าของคนเลี ย้ งให้รอดพ้นจากคดี ความ
บ้านเมือง รวมทัง้ ปั ญหายุ่งยากต่าง ๆ ได้ตลอดไป กระนัน้ พ่อก็
ต้องขายมันไปเพือ่ ให้ได้เงิ นมาเลี ย้ งชีพ ข้างตาร้ายก็บ่นอุบถึงวัว
สีขาวสะอาดอย่างปุยเมฆ มันมี ขวัญชื อ่ “พิ งหมอน” และ
“ขวัญยุง้ ฉาง” ซึ่ งเชื อ
่ ว่าจะช่วยค้าชูให้คนเลี ย้ งทามาหากิ น
เจริ ญรุ่งเรื อง มันเป็ นวัวทีง่ ามสง่าและอุปนิ สยั สุขมุ แข็งแกร่ งและ
เป็ นนักสทู้ ีไ่ ม่เคยแพ้
ในรูปเงา น.14
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ภูมปิ ั ญญาเกี่ยวกับวัว ขวัญวัว ตาราการดูวัว
ในเรื่อง ในรูปเงา
His father complains because he regrets for
a light brown cow whose two auspice marks
(Th: khwan) known as Rak Rae Daeng and
Hap Khang appear on the body. It is believed
a lucky cow everlastingly protecting the owner
against any kinds of local trouble. Nevertheless,
his father eventually had to sell it to earn money
for their lives. An old man Rai also regretfully
complains about his previous white cow as clean
as cloud whose two auspice marks called
Phing Mòn and Khwan Yung Chang also appear
on its body. The white cow is believed to support
the owner with career prosperity. It is gorgeous,
cautious and known as the incomparable fighter.

ในรูปเงา น.14
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ภูมปิ ั ญญาเกี่ยวกับวัว ขวัญวัว ตาราการดูวัว
ในเรื่ อง ในรู ปเงา
“ไอ้ตวั ที อ
่ ยู่บา้ นซ่องนีส้ ีกะเลี ยวเชี ยวนะ ข้าเห็นมากับตาพร้อม

เอ๋ย...”
“เหลื องจมูกกระ ปะให้เอามา เขี ยวหน้ามอม ผอมไม่ว่า...”
พ่อเอ่ยข้อความในตาราดูววั อย่างเคร่ งขรึ ม
“นัน
่ แหละตัวทีข่ ้าว่าละ พร้อมเอ๋ย...” ตาร้ายร้องสาทับตบเข่า
ฉาด พลางสูดยาเส้นอัดควันแน่นเข้าปอดเป็ นนานราวกับจะ
บังคับควันไฟให้กระจายไปทัว่ ตับไตไส้พงุ ในท้อง ทีแ่ บนแฟบของ
แก
ในรูปเงา น.15
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ภูมปิ ั ญญาเกี่ยวกับวัว ขวัญวัว ตาราการ
ดูวัว ในเรื่ อง ในรู ปเงา
“The cow living in this village is blackish green
colored. I saw it with my own eyes, Phròm…”
“[The cow with] yellow colored skin [and] nose
with freckled spots can be taken. [The cow with]
blackish green face despite being slim is
acceptable.”
His father solemnly states the words from the
cow treatise book.
“That is right to the cow I mean, Phròm…” Rai
confirms loudly and slaps on his knee. He inhales
a tobacco long into his lung as though he is driving
the smoke to run through the internal organs in
his flat abdomen.

ในรูปเงา น.15

Page 31

ภูมปิ ั ญญาเกี่ยวกับวัว ขวัญวัว ตาราการดูวัว
ในเรื่ อง ในรู ปเงา
วันหนึ่งพ่อกลับมาพร้อมกับวัวตัวหนึ่งเป็ นของขวัญสาหรับ
เจ้าพลิ้วโดยเฉพาะ พ่อบอกกับตาร้ายว่าพ่อหมายตามันไว้ตงั้ แต่
ยังเป็ นลูกแอมุดหัวดูดนมอยู่ใต้ทอ้ งแม่เลยทีเดี ยว เจ้าของ
ไม่ตอ้ งการมัน เพราะมันมีขวัญร้ายถึงสองแห่ง ขวัญแรกชือ่
“ทับแอก” ซึ่ งอยู่บนบ่า เชื อ
่ กันว่าเลีย้ งไว้จะทาให้เจ้าของได้รบั
ความทุกข์ หนักตลอดชีวิต ขวัญร้ายอี กแห่งของเจ้าวัวตัวนีช้ ือ่
“จากวน” เป็ นขวัญอยู่ระหว่างใต้ หัวเข่ากับข้อเท้า เชื อ
่ กันว่ามัน
เป็ นขวัญร้ายยิ่ ง เพราะจะให้โทษกับผูเ้ ลี ย้ งถึงขนาดถูกจับกุมคุม
ขัง
ในรูปเงา น.21
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ภูมปิ ั ญญาเกี่ยวกับวัว ขวัญวัว ตาราการ
ดูวัว ในเรื่ อง ในรู ปเงา
One day his father arrives home with
a cow as a present for Phliu. He told Rai that
he had expected to have the cow since it was
a calf being breastfed under its mother’s
abdomen. The owner disliked the cow because
of the two inauspicious marks shown on its
body: one is called Thap Aek on the shoulder
and believed to cause misery in the whole life
of the owner; the other is called Cham Kuan
between the knee and the ankle and believed
to cause the owner end up in jail.

ในรูปเงา น.21
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ภูมปิ ั ญญาเกี่ยวกับวัว ขวัญวัว ตาราการดูวัว ในเรื่ อง
ในรู ปเงา
วันหนึ่งพ่ อกลับมาพร้ อมกับวัวตัวหนึ่งเป็ นของขวัญสาหรั บ
เจ้ าพลิ้วโดยเฉพาะ พ่ อบอกกับตาร้ ายว่ าพ่ อหมายตามันไว้
ตั้งแต่ ยังเป็ นลูกแอมุดหัวดูดนมอยู่ใต้ ท้องแม่ เลยทีเดียว
เจ้ าของไม่ ต้องการมัน เพราะมันมีขวัญร้ ายถึงสองแห่ ง ขวัญ
แรกชื่อ “ทับแอก” ซึ่งอยู่บนบ่ า เชื่อกันว่ าเลี้ยงไว้ จะทาให้
เจ้ าของได้ รับความทุกข์ หนักตลอดชีวิต ขวัญร้ ายอีกแห่ งของ
เจ้ าวัวตัวนี้ชื่อ “จากวน” เป็ นขวัญอยู่ระหว่ างใต้ หัวเข่ ากับข้ อ
เท้ า เชื่อกันว่ ามันเป็ นขวัญร้ ายยิ่ง เพราะจะให้ โทษกับผู้เลี้ยง
ถึงขนาดถูกจับกุมคุมขัง
ในรูปเงา น. 21
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ อง แพรจันทร์
เมื อ่ ย่าหอบท้องโย้มีหลานซึ่งลูกเขยไม่ยอมรับว่าเป็ นลูกมา
อยู่ดว้ ย ปู่ ทวดกับย่าจึงช่วยกันหักร้างถางป่ าพงให้เป็ นทีน่ า
ทากิ นโดยไม่หวังพึ่งใคร ย่าชอบเล่าถึงคื นทีฝ่ งู จิ้ งจอกหางแดง
มาเห่าหอนอยู่รายรอบคอกวัวและเฝ้ าอยู่จนค่อนรุ่ง ตอนนัน้ ย่า
เพิ่ งคลอดพ่อฟ้ าลัน่ และกลิ่ นเลื อดเด็กเกิ ดใหม่นนั่ เองทีเ่ รี ยกฝูง
จิ้ งจอกมา ย่ายังต้องนอนอยู่ไฟพ่อฟ้ าลัน่ ภายในกระท่อมมุงจาก
ปล่อยให้ปทวดโยนทุ
กสิ่ งทีเ่ ป็ นไม้เท่าทีม่ ีอยู่ทงั้ หมดในบ้านสุม
ู่
เฝ้ ากองไฟไว้ไม่ให้ดบั เพือ่ ป้ องกันฝูงจิ้ งจอกลาพังคนเดี ยว
แพรจันทร์ น.6
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ อง แพรจันทร์
When her grandmother had come with
a large pregnancy of a baby refused by her
husband, her great grandparents cleared the
land for farming without asking anyone for help.
Her grandmother always talks about a pack of
red-tailed foxes howling and observing around
the cattle house almost all night. At that time
she had given birth to Fa Lan when the smell of
newborn blood simply attracted the foxes.
She stayed by fire after childbirth with her son in
a palm-roofed hut; her father alone kept burning
as much wooden stuff as they had to set fire
preventing the foxes approaching.

แพรจันทร์ น.6
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ อง แพรจันทร์
ต่อมามีชาวบ้านอี กหลายครอบครัวตามมาอยู่ดว้ ยกัน
จนเป็ นหมู่บา้ นขยายใหญ่ออกไปเรื ่อย ๆ ทีด่ ิ นถูกจับจองไปจรด
บึงน้าใหญ่เก่าแก่ทีช่ ื อ่ บึงบัวขาว ทีน่ นั่ มี บวั บานขาวสล้างตลอด
ทัง้ ปี รวมทัง้ บัวพืน้ บ้านนานาพันธุ์ส่งกลิ่ นหอมรื ่นมากับสายลม
บึงนัน้ แวดล้อมด้วยป่ าดิ บรกทึบซึ่งเป็ นดงดอนใหญ่
ผืนดิ นตรงนัน้ เหมื อนดิ นแดนศักดิ์ สิทธิ์ ทีไ่ ม่เคยมี ใครเข้าไปรุกล้า
ทุกค่าเช้าป่ าไพศาลนัน้ ปกคลุมด้วยม่านหมอกหนาประหนึ่ง
แดนลึกลับ มันถูกคัน่ จากหมู่บ้านนางเอยด้วยทุ่งนาราบเรี ยบ
สุดสายตา
แพรจันทร์ น.6
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ อง แพรจันทร์
Later time, a number of household families
gradually moved in enlarging the village.
The land up to the area of the old swamp
called Bua Khao was occupied. There white
lotuses bloom all year as well as various kinds
of lotuses spread sweet smell in the air. The
swamp is surrounded by thick forests located
on a great highland; it looks like a sacred
space never stepped in by anyone. All the
time the great forest is covered by thick fog
like a mysterious land and excluded from
Thung Nang Oei village with a spreading plain
rice field.

แพรจันทร์ น.6
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วิถชี ีวติ พึ่งพาธรรมชาติ ทานา หาอาหาร หาของใช้
ตามแหล่ งธรรมชาติ
ชาวบ้านทุกครอบครัวมุ่งหน้าไปสู่ทีน่ นั่ พวกเขาอาศัยจับปู
หาปลาในบึง ลุงผันพ่อของน้าฉ่าชอบเอาแหไปทอดนกกระจาบ
ทีท่ ารังเบี ยดเสียดจอแจอยู่ริมน้ามาทอดกิ น ลุงจวนกับลูกชาย
ชือ่ จอมลงไปปั กเบ็ดวางข่ายได้ปลากระบอกตัวกลม ๆ ขาว ๆ
มาทาปลาเค็มแดดเดี ยวขายตลอดทัง้ ปี ส่วนย่าชอบไปเก็บ
หางไหลของกอบัวมาแกงส้ม ย่าไปทีป่ ่ าใหญ่เมื อ่ ต้องการไม้เล็ก
ไม้นอ้ ยมาทาฟื น ย่าจะตัดแต่เฉพาะแขนงไม้ทีห่ กั ร่ วงลงมาหรื อ
ต้นไม้ทีต่ ายแล้วโดยไม่แตะต้องไม้ใหญ่ คนอื น่ ๆ ก็เช่นเดี ยวกัน
แพรจันทร์ น.7
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วิถชี ีวติ พึ่งพาธรรมชาติ ทานา หาอาหาร หาของใช้
ตามแหล่ งธรรมชาติ
But every family heads to that place.
They catch crabs and fishes in the swamp. Uncle
Phan, the father of Cham, always casts a net to
catch ricebirds in their crowded nests at the river
bank for frying as food. Uncle Chuan and his son
Chòm put some hooks to stretch a net and catch
a large number of round white mullets for
making and selling salty-dried fishes through all
year. Her grandmother always takes tails of
lotuses for cooking Kaeng Som (orange sour
soup). She goes to the great forest whenever
she needs logs as firewood. As everyone else,
she cuts only the branches left fallen on the
ground or the perished trees but never other big
living trees.
แพรจันทร์ น.7
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ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของพืชพืน้ บ้ าน
เธอต้องเดิ นทางไกลกว่าทุกวันเข้าไปในป่ าใหญ่เพือ่ ค้นหา
ดอกข้าวสารป่ าอันเป็ นสมุนไพรสาคัญมาแต่โบราณ ลาต้นของ
มันใช้แก้ไข้ได้อย่างชะงัด

เอือ้ งหมายนาดอกนีแ้ สนจะบอบบางและช้าง่าย ก่อนจะ
จากไปเธอดึงเหง้าของมันห่อชายสไบไว้เผือ่ จาเป็ นต้องใช้มนั
พอกสะดื อเจ้าตัวน้อยเพือ่ แก้อาการในท้องในไส้ (โรคท้องมาน)
สรรพคุณของกระวานนัน้ มากหลาย มันช่วยขับลมแก้ปวด
ท้อง แก้ไข้ปวดหัว ทัง้ แก้ไอและแก้เจ็บคอได้ดว้ ย
แพรจันทร์ น.94-95
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ อง เหตุแห่ งเสน่ หา
ทุ่งนาและต้ นตาลในถิ่นเพชรบุรี
เมื อ่ แม่ไปต้อนฝูงวัวของนายจ้างซึ่งเป็ นกานันแห่งตาบล
หุบเสลา ทิดเด่นยื นร่ างสูงกายาของเขาอยู่บนกลุ่มใบตาล
ขะมักเขม้นใช้ไม้นาบคู่ยาวนวดงวงตาลโตนดทีง่ อกออกมา
ใหม่ เพือ่ จะได้ใช้มีดปาดตาลปาดส่วนปลายเพือ่ ให้น้าตาลไหล
ออกมา นัน่ เป็ นยามตะวันชายบ่ายคล้อย หมู่ตน้ ตาลทอดเงา
ยื ดยาวเดี ยวดายท่ามกลางแดดฤดูหนาวอ่อนโรยห่มคลุมทุ่งนา
เหตุแห่งเสน่หา น.9
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ฉากและบรรยากาศในเรื่ อง เหตุแห่ งเสน่ หา
ทุ่งนาและต้ นตาลในถิ่นเพชรบุรี
When his mother flocks the cow herd
belonging to the chief of Hup Salao village,
Thit Den, with his stout body, stands among
the pile of palm leaves, enthusiastically
threshing new palmyra trunks with a pair of
wood sticks in order to cut the end of palms
with a knife to let sugar liquid out. It is late
afternoon in which palm trees are reflected in
shadow stretching lonely under the sunlight
covering the whole rice field in the weary
winter.

เหตุแห่งเสน่หา น.9
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ทุ่งนา ต้ นตาล คนปี นพะองเพื่อเก็บนา้ ตาล
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น การทานา้ ตาลเมืองเพชร
ทุ่งนาและต้ นตาลในถิ่นเพชรบุรี
แกเอาน้าตาลหัวลมมาส่งอีกอักโข น้าตาลหัวลมคือน้าตาล
ทีม่ ีรสชาติหอมกลมกล่อมทีส่ ดุ ของปี เป็ นน้าตาลรุ่นแรก ๆ ที ่
เก็บได้จากต้นตาลทันที ลมหนาวพัดล่องทุ่งในช่วงเดือน
ธันวาคมถึงมกราคม เหมาะแก่การทาขนมหวานต่าง ๆ เป็ น
อย่างยิ่ ง อันทีจ่ ริ งอาชี พทาน้าตาลโตนดสาหรับคนเพชรบุรีนนั้
สามารถทาได้ไปจนถึงเดือนเจ็ดเดือนแปด แต่ความจริ งก็คือพอ
ตกถึงเดือนห้าล่วงแล้ว น้าตาลจะไหลออกมามากและมักจะมี
รสเปรี ้ยว คนมีเงิ นมักซื ้อน้าตาลหัวลมใส่ปีบใส่ไหไว้กินทัง้ ปี
เหตุแห่งเสน่หา น.17
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น การทานา้ ตาลเมืองเพชร
ทุ่งนาและต้ นตาลในถิ่นเพชรบุรี
She delivers a large amount of Nam Tan
Hua Lom (early-harvested sugar). Nam Tan Hua
Lom tastes and smells the best in year and is
harvested early from palm trees. Cold wind
comes to the field during December and January
which is the good time for cooking a variety of
desserts. The palm industrial labor for
Petchaburi people can be done until the seventh
to the eighth months. But, actually, in the fifth
month, sugar liquid flows much and tastes quite
sour, the rich therefore buy and preserve
Nam Tan Hua Lom in a jar for all year

เหตุแห่งเสน่หา น. 17
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น การทานา้ ตาลเมืองเพชร
การทาความสะอาด รมกระบอกตาล
ยายหรุ่มนัน้ ได้ชือ่ ว่าเป็ นผูผ้ ลิ ตน้าตาลทีซ่ ื ่อสัตย์ แกไม่
แอบผสมน้าตาลทรายหรื อใส่ผงฟอกขาว ใส่เปลือกพะยอม
แต่พอให้น้าตาลหอมหวานกลมกล่อม แกพิถีพิถนั ในวิ ธีทา
ทุกขัน้ ตอน แกรมควันกระบอกตาลทีท่ าด้วยไม้ไผ่จนแห้ง
สนิทจนหอมกลิ่ นไม้ไผ่ แกไม่ยอมใช้กระบอกพลาสติ ก
เหมือนคนอื น่ ทัง้ ทีม่ นั สะดวกและเบากว่าเวลาสะพายบ่า
ขึ้นต้นตาล
เหตุแห่งเสน่หา น.17
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น การทานา้ ตาลเมืองเพชร
การทาความสะอาด รมกระบอกตาล
Grandmother Rum is known as an
honest sugar maker who never mixes white
sugar or bleach as a secret ingredient, but
puts some shorea bark for properly sweet
taste and fragrance instead. She works
meticulously in every process; she smokes
and dries bamboo flasks of sugar until it
smells of bamboos nicely. She never uses a
plastic flask like other people although it is
more comfortable and lighter especially when
carrying on shoulder and climbing up palm
trees.

เหตุแห่งเสน่หา น.17
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น การทานา้ ตาลเมืองเพชร
การเคี่ยวนา้ ตาล

การรมกระบอกตาล
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น ขนมจากตาลโตนด
ขนมจาวตาล
เมือ่ ฤดูหนาวมาถึงลูกตาลดิบ ๆ ก็จะสุกฉ่า ผิวของมัน
เปลี ย่ นจากสีน้าตาลคล้าปนด้วยสีสม้ แกมทอง มันหล่นตุบตับจน
เกลื อ่ นพืน้ เปลื อกแข็ง ๆ แตกแยะออกทาให้เห็นเนือ้ ข้างในเป็ น
สีเหลื องอร่ ามดังทองคา ส่งกลิ่ นหอมหวนไปทัว่ ดงตาล ลูกตาลสุก
ไม่มีราคาค่างวดใดมากนัก มีบา้ งทีแ่ ม่คา้ ขอรับซื ้อไปทาขนมตาล
ขายในตลาด แต่มนั จะเป็ นสิ นค้ามีราคาก็ต่อเมือ่ ข้างในเมล็ด
แก่จดั จนมีจาวขาว ๆ งอกออกมาจนเต็ม คนทาตาลก็จะปอกเมล็ด
ออกเพือ่ ขายจาวตาล... จาวตาลชุบแป้ งทอดนัน้ ทัง้ หวานและมัน
และผคู้ นก็ชอบซื ้อหามากิ น
เหตุแห่งเสน่หา น.94
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น ขนมจากตาลโตนด
ขนมจาวตาล
The skin changes from gold dark brown.
The palms are left scattered on the ground with
their cracked rough skins revealing the yellow
colored content like gold and the sweet smell
through the farm. Ripen palms are quite valueless
but are sometimes bought by merchants for
making toddy palm balls for sale at the market.
They would, however, be valuable if the seeds in
the palms are so well ripen that white pulp fully
emerges; then the palm labors remove the seeds
and sell the pulp. Fried pulp tastes sweet, yummy
and favorable for people.

เหตุแห่งเสน่หา น.94
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น ขนมจากตาลโตนด
ขนมตาล
ขนมตาลทีเ่ พชรบุรีนนั้ บ้านไหน ๆ ก็รู้จกั ทากิ นกัน
แต่จะทาให้เนือ้ นุ่มฟูนา่ อร่ อยก็ยากอยู่ ยายหรุ่มทาขนมตาล
โดยไม่ใส่ผงฟูหรื อยี สต์ แต่กรองเอาเนือ้ ตาลสุกผสมแป้ งไป
ตากแดดจนเนือ้ ตาลขึ้นฟูเต็มหม้อ น้อยคนนักทีจ่ ะทาได้อร่ อย
อย่างแก บุญรอดเรี ยนรู้สูตรลับจากแก แล้วไม่นานก็ได้ชือ่ ว่าทา
ขนมตาลได้อร่ อยเป็ นทีห่ นึ่ง นายเอกรัตน์นนั้ ติ ดใจไม่เว้นวาย
ทีเดียว
เหตุแห่งเสน่หา น.94
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น ขนมจากตาลโตนด
ขนมตาล
In Petchaburi province, even though
people know well and make toddy palm balls,
soft and fluffy balls can rarely be made.
Grandmother makes toddy palm balls without
baking powder or yeast. She filters ripen palm
flesh to be mixed with flour and dried in the sun
until it gets fluffy filling the cooking pot; very
few people can cook as well as her. Bunròt
learnt the private recipes from her and became
well-known as the expert of making toddy palm
balls soon which are much impressed by
Mr. Ekkarat
เหตุแห่งเสน่หา น.94
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น ขนมจากตาลโตนด
ขนมตาล
แดนก็ชอบดูแม่ทาขนมตาล วันนัน้ เขาเห็นแม่แบ่งขนมตาล
ทีจ่ ะนึ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกห่อกับใบตาลโดยยายหรุ่มตัด
เอาใบตาลสีเขี ยวอ่อนหอมละมุนมาพันเข้านิ้ วมือสีน่ ิ้ วโดยแกจะงอ
นิ้ วโป้ งแยกไว้ต่างหาก แกพันใบตาลทีละชัน้ ให้ทบั กันแน่นหนา
โดยไม่มีรอยแยก แล้วก็สอดปลายซ่อนเงือ่ นส่วนใบทีเ่ หลื อให้แน่น
สนิ ท บุญรอดหยอดขนมตาลสีเหลื องฟูลงไปนึ่งในกระทงรู ปสวย
นัน้ เมือ่ สุกขนมจะหอมใบตาล แดนมีความสุขทีจ่ ะและเล็มเนือ้
ขนมสุกใหม่ ๆ ซึ่งยังร้ อนและหอมกรุ่น
เหตุแห่งเสน่หา น.94
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วิถีชีวติ ท้ องถิ่น ขนมจากตาลโตนด
จาวตาลเชื่อม

ขนมตาล

Page 55

วิถีชีวติ ท้ องถิ่น ภาษาถิ่น
“เอ่งมี จมูกที น
่ ่าเกรงขาม ซองรู อนั่ กว้างของมันเหมาะแก่การสูด

พลังของโลกเข่าไปสู่ภายใน เอ่งจะต่องเป็ นคนที ่มีผะลังเด็ดเดีย่ ว”
แกพูดด้วยภาษาถิ่ นเมืองเพชร เพ่งพิ ศรู จมูกทีพ่ ะเยิ บพะยาบเพราะ
หญิ งชราทาให้แม่ตืน่ เต้นจนต้องหายใจแรง... ดวงตาของแกมี
รอยยิ้ ม
ทิ ดเด่นสัง่ ไว้ว่าเมือ่ รับโทรศัพท์ให้พูดเป็ นภาษากลางเพือ่ ความ
สุภาพอันเป็ นสากล แต่วนั แรกที ่นายเอกรัตน์โทรศัพท์มาและยาย
หรุ่มเป็ นคนรับสาย แทนที ่จะพูดว่า “ฮัลโหล” หรื อ “สวัสดีค่ะ” อย่าง
ทีล่ ูกชายสัง่ แกกลับร้องว่า “เฮอะ จ่าผูดอะไรว่าแร๊ งแรงดุ๊” ประโยค
นัน้ หมายถึงให้อีกฝ่ ายพูดเสียงดัง ๆ เมือ่ ได้ยินนายเอกรัตน์ ก็ถึงกับ
หัวเราะกลิ้ ง
เหตุแห่งเสน่หา น.8, น.15
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วิถชี ีวติ ท้ องถิ่น ภาษาถิ่น
“บอกหน่อยสิ ว่า ทาไร คุณหนูชงถึ งจ่ าผูดกับข้าสักคา...”
“ผีต
่ ่องผูดสาเนียงกรุงเทพฯ นัน่ แหละคุณชงถึงจะผูดด่วย...”

บุญรอดตอบ
“ผูดกรุงเทพฯ...” ชายหนุ่มครางคล้ายระเหี ่ยเปลี ้ยใจ “มันคุน
้ ลิ้ นไม่
เลยนึ...”
“ก่อไม่เห็นมันจ่ ายากเย็นอะไร ฉันก่อยังผูดด้าย” แล้วบุญรอดก็พูด
ด้วยสาเนี ยงกรุงเทพฯ เพีย้ น ๆ แบบของหล่อนให้เขาฟั งอย่างฉาดฉาน

แต่ทนั ใดบุญรอดก็ร้องขึ้นเป็ นภาษาหุบเสลา
“หมดกิ นน่ าตาลในโถมด ฉันชงกาแฟให่คณ
ุ ผู่ชายได้ไม่...”
“เธอหมายถึงมดกิ นน้ าตาลในโถหมด ใช่ไหม...” นายเอกรัตน์
ทวนคาด้วยภาษากลางพลางหัวเราะชอบใจเห็นฟั นเรี ยงสวย
เหตุแห่งเสน่หา น.15, น.51
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ตัวละคร
รัก ผูกพัน บูชา ธรรมชาติ เป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติ
เรื่ องแพรจันทร์ - ยายมอญ รั กและผูกพันกับท้ องฟ้า
แห่ งหมู่บ้านนางเอยจนตัง้ ชื่อลูกชายตามปรากฏการณ์
ธรรมชาติว่าฟ้าลั่น
ยายมอญ...ย่าผูป้ ากร้าย กล้าหาญบ้าบิ่ นหากผูกพันอยู่กบั
ท้องฟ้ าแห่งหมู่บ้านนางเอยอย่างฝั งจิ ตฝั งใจก็เห็นดี ดว้ ย
เห็นชอบด้วย ...คื นทีพ่ ่อของแพรจันทร์ เกิ ดมีพายุฤดูร้อนโหมฮื อ
ฟ้ าคะนองจนแผ่นดิ นสะเทือนเลื อ่ นลัน่ ย่าคิ ดเอาเองว่าฟ้ ารับรู้
การเกิ ดของพ่อ ย่าเชือ่ อย่างนัน้ ย่าจึงตัง้ ชื อ่ พ่อว่าฟ้ าลัน่ ...
แพรจันทร์ น.4
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ตัวละคร
ยายมอญอธิษฐานตอนใกล้ ตายว่ าขออยู่เฝ้าแผ่ นดินหมู่บ้าน
ทุ่งนางเอย
บัดนีย้ ่ารู้ว่าย่ากาลังจะตาย ย่ากาลังหมดสิ้ นแม้แต่เรี ่ยวแรงทีจ่ ะหายใจ
มันทาให้ย่าแปลกใจมากกว่าจะตกใจ ย่าไม่ได้เป็ นห่วงแพรจันทร์ เพราะรู้ว่า
หลานสาวโตพอทีจ่ ะรักษาตัวรอด สิ่ งทีน่ ่าเศร้าสาหรับย่าก็คือการต้องจาก
ถิ่ นฐานบ้านนางเอยอันเคยคุน้ นีไ้ ปต่างหาก ย่าให้อาวรณ์ เงาไม้สายน้า
หมู่เมฆยามค่าซึ่งเงียบงัน ทุ่งนาสีทองทีเ่ ปี ยกชุ่มด้วยน้าค้าง เสียงกระซิ บและ
กลิ่ นหอมของดอกบัวขาวในสายลมจากบึงทีส่ ลัวมัวหม่นด้วยใต้หมอก
สายหมอกทุกค่าเช้าทาให้ทีน่ นั่ ลึกลับอยู่เสมอ

ทาไมย่าไม่ตงั้ ความปรารถนาทีจ่ ะไม่จากไปไหนบ้างเล่านะ ย่าคิ ด
วนเวียนเช่นนัน้ กอดเสือ้ กันหนาวของลูกชายไว้แน่นแล้วก็หลับไปแสนนาน
แพรจันทร์ น.34
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ตัวละคร
แพรจันทร์ รั กและผูกพันกับหมู่บ้านนางเอย
เหมือนหมู่เมฆ เหมือนสายลมต่างก็มีภาษาของมัน นานวันเข้า
แพรจันทร์ ก็กลายเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แห่งบ้านทุ่งนางลอย
เธอมีความสุขมากขึ้น เธอชอบช่วยเด็กเลี ้ยงวัวต้อนวัวข้ามลาห้วย
ท่ามกลางแสดงแดดยามเย็น สายน้ าแตกกระจายเป็ นสีเงิ น เธอช่วย
ไล่ฝงู นกกระจาบทองในทุ่งข้าวที ่กาลังสุกให้บินพรู ขึ้นเป็ นเส้นสาย
คดโค้ง เจ้านกตัวเล็กปากแหลมเหล่านัน้ จะจิ กกิ นน้ านมข้าวให้เมล็ด
ข้าวลีบเล็กจนเกือบหมดทัง้ แปลงได้ในเวลาอันรวดเร็ วนัน่ คือทุกข์ หนัก
ของชาวนา แต่ฤดูหนาวกาลังจะมาถึงและทาให้เธอมีความสุข เสียง
ลมหนาวครวญครางอือ้ อึงโอบล้อมหมู่บ้าน ฤดูหนาวทาให้ดวงจันทร์
ยิ่ งสุกสว่าง
แพรจันทร์ น.68
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ตัวละคร
แดน เติบโตท่ ามกลางธรรมชาติในหมู่บ้านหุบเสลา เล่ นของที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ

ความสุขของแดนแปลกกว่าเด็กอืน่ เขาชอบฟั งเสียง
ลูกไม้ทีเ่ ขาโยนลงน้าดังต่อเนือ่ งเหมือนเสียงดนตรี
ลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ให้เสียงจ๋อมกังวานใส ดอกกระทิ ง
นัน้ ให้เสียงทุม้ กว่า หมากแข้งหมากแดงเสียงเหมือนฝน
โปรย เหมือนเขาโยนด้วยจังหวะทีต่ ่างกัน บทเพลงแห่ง
สายน้าและลูกไม้ก็เปลีย่ นท่วงทานองไป...เด็กน้อยก็นิ่งฟั ง
ด้วยความตัง้ ใจ
เหตุแห่งเสน่หา น.89
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ตัวละคร
พลิว้ รัก ชื่นชมและเห็นความงามของธรรมชาติเสมอ แม้ ยาม
เขามีภารกิจเร่ งรี บ
ฝูงวัววิ่ งกันฝุ่ นตลบ มันมุ่งหน้าเข้าสู่ดินสันดอนทรายอุ่นระอุ
ตะบองเพชรพุ่มทรงสวยแปลกเกาะกันเป็ นกลุ่ม เป็ นพุ่มสลับแนวกันไปมากับ
ดงต้นสลัดไดสีเขียว เมื ่อมองซ้าเด็กหนุ่มให้รู้สึกถึงความงามอันแตกต่างของ
พรรณไม้ประดานัน้ มีมะกอกป่ าต้นใหญ่มะขามโบราณยืนต้นมหึมา
น่าเกรงขาม กุ่มบกเพิ่งแตกยอดใหม่ทาให้ป่าทัง้ ป่ าร่ มรื ่นน่านอน
เจ้าพลิ้ วอยากแวะเก็บเม็ดมะกล่าตาวัวทีห่ ล่นเรี ่ยรายอยู่ตามพืน้
เหมื อนเพชรพลอย ดงดอนแห่งนีช้ ่างลึกลับ ลางทีนางไม้คงกาลังแอบเล่นร้อย
สร้อยกาไลมื อกันอยู่ และคงตกใจเสียงฝูงวัวอึกทึกจึงตกใจหนีไป ไม่ไยดี
สร้อยข้อมื อเม็ดมะกล่าหลากสีอีก
ในรูปเงา น.42-43
Page 62

ตัวละคร

พลิว้ ชมป่ า
ด้วยหัวใจช่างฝั น จู่ ๆ เจ้าพลิ้ วนึกอยากเก็บเพชรพลอยแห่งป่ าไว้
สักกามือเพือ่ หญิ งสาวสักคน... หญิ งสาวสักคนอย่างนัน้ หรื อ
ความคิ ดเช่นนี ้เกิ ดขึ้นได้อย่างไรกันนะ เจ้าหนุ่มให้งงงันและเขิ นอาย
เขาออกวิ่ งไปโดยเร็ วเพือ่ หลี กหนี ความคิ ดฝั นอันพิ กลของตน ใบอ่อน
ของต้นสบู่ป่าเป็ นสีม่วงสวยเด่นในแสงแดดยามบ่าย เจ้าพลิ้ วอยากจะ
หยุดชมเชยมันสักครู่ แต่เขาก็ตอ้ งเปลี ่ยนใจลืมตัวเมือ่ เงยหน้าขึ้นเห็น
ต้นสามสิ บทอดช่อระย้า ดอกเล็กสีขาวของมันเบี ยดกันแน่นราวมาลัย
ดอกมะลิ ใครกันล่ะทีม่ าร้อยเรี ยง นางไม้นนั่ แหละ เจ้าพลิ้ วบอกตัวเอง
ในรูปเงา น.43
Page 63

โครงเรื่อง :ธรรมชาติเป็ นคู่ความขัดแย้ งในเรื่อง
โครงเรื่องในแพรจันทร์

:

ธรรมชาติ

VS

ทุนนิยม

ทุนนิยมเข้ ามารุกลา้ สร้ างผลกระทบให้ กับวิถีชีวติ ดัง้ เดิมที่ผูกพันและ
พึ่งพาธรรมชาติ

ยุคสมัยกาลังเปลี ่ยนแปลงไป เด็กรุ่นเดียวกับเธอไปเรี ยนหนังสือในเมื อง
แน่นรถประจาทางทุก ๆ เช้า คนหนุ่มสาวไปทางานทีก่ รุงเทพฯกันมากขึ้น
นาข้าวเปลี ่ยนเป็ นนากุ้งเวิ้ งว้างสุดตา นาเกลื อของนายกเทศมนตรี ก็รุกล้าเข้า
มาจนมองเห็นอยู่ลิบ ๆ ปั ญหาน้าเสี ยน้ากร่ อยกลายเป็ นเรื ่องเลวร้ายทีช่ าวนา
ต้องเผชิ ญ นาน้าลุ่มแทบไม่เหลื อต้นข้าวให้เก็บเกี ่ยวเพราะน้ากร่ อยเค็มนัน้
ร้อนจนทาให้ตน้ ข้าวเปื ่ อยขาด
แพรจันทร์ น.16
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โครงเรื่อง :ธรรมชาติเป็ นคู่ความขัดแย้ งในเรื่อง
โครงเรื่องในแพรจันทร์ : ธรรมชาติ VS เทคโนโลยี
การใช้ เครื่องจักรเข้ ามาแทนที่วิถีการผลิตแบบดัง้ เดิม
เขาเป็ นคนถิ่ นอืน่ เป็ นคนหนุ่มทีเ่ บื ่อการดานาถอนกล้า จึงไปหัดขับ
รถไถนาและรถเกี ่ยวข้าวเป็ นอาชีพหลัก รถคันใหญ่ง่มุ ง่ามเหมื อนแมงมุมมี
เครื ่องเคราซับซ้อนทัง้ เลอะเทอะไปด้วยดิ นโคลน มันเคลื ่อนทีเ่ หมื อนสัตว์
ประหลาดทีม่ ี กรงเล็บเป็ นวงล้อแหลมคม บดขยีผ้ ืนดิ นให้แหลกยับเป็ นแนว
ยาวเหมื อนรอยเลื ้อยของพญางูยกั ษ์ เป็ นสิ่ งแปลกปลอมทีน่ ่ากลัวสาหรับ
ทุ่งนาซึ่งเคยเงียบสงบ ผืนดิ นกว้างใหญ่ราบเรี ยบซึ่งฝูงสัตว์เลี ้ยงเคยได้
ท่องเทีย่ วหากิ นหญ้าอ่อนทีง่ อกอยู่ใต้ซงั ข้าวสาราญใจบัดนีเ้ ต็มไปด้วย
รอยแผลอันบาดลึก...
แพรจันทร์ น.19
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โครงเรื่อง :ธรรมชาติเป็ นคู่ความขัดแย้ งในเรื่อง
มนุษย์ ผ้ รู ั กธรรมชาติ VS มนุษย์ ผ้ ูนิยมความทันสมัย
แต่รถไถนาแพงมากไม่ใช่หรื อจ๊ ะ” หญิ งสาวถามเสียงเบา
“ก็ไม่ถึงล้านหรอก เราไม่ตอ
้ งจ่ายเขาหมดเลยก็ได้ ใช้วิธีผ่อนเอา”
“เสี ยดอกเบี ้ยแพงมากไหมพี ”่ เสี ยงเธอเบาลงไปอี ก เหมื อนจะรู้สึกอ่อนใจ
เสียมากกว่า
“ก็ตอ
้ งเอาทีน่ าไปจานองธนาคารธกส. เอาเงิ นสดออกมา
ย่ายกนาให้แพรจันทร์ หมดแล้วใช่ไหม” ย่าทีเ่ กื อบจะหลับอยู่แล้วยังอุตส่าห์
ได้ยินคาถามนัน้ หัวใจเต้นแรงขึ้น รู้สึกแน่นหน้าอกจนแทบหายใจไม่ออก
ย่านิ่ งรอฟั งคาตอบ แต่แพรจันทร์ ก็นิ่งเงียบไปนานทีเดียว

แพรจันทร์ น.30-31
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กลวิธีทางวรรณศิลป์
เงาจันทร์ ใช้ ธรรมชาติขับเน้ นความรู้สึกของตัวละคร
ความรักที่พลิว้ มีต่อพ่ อ

สาหรับเจ้าพลิ้ วแล้ว พ่อก็คือต้นโสนทีอ่ อกดอกดก
สะพรั่ง เพือ่ บูชาทุ่งนาหน้าเกี ่ยว และวิ ญญาณของโสนก็
เป็ นหนึ่งเดียวกับท้องทุ่ง ดังนัน้ มันจึงเลือกทีจ่ ะมีดอก
สีเหลืองกลมกลืนไปกับรวงข้าว วิ ญญาณชาวนาของพ่อก็
เป็ นหนึ่งเดียวกับผืนดิ นทากิ น
ในรูปเงา น.48
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กลวิธีทางวรรณศิลป์
เงาจันทร์ บรรยายธรรมชาติสอดคล้ องไปกับอารมณ์ ตัวละคร
นับจากนัน้ ความเศร้าอันลึกซึ้งบางอย่างครองใจบุญรอดไว้
มันแผ่ซ่านปนเปอยู่ในบรรยากาศของฤดูหนาวทีป่ ี นีห้ นาวเสียจนอกใจ
เหมือนร้าวราน มันเป็ นความรู้สึกแรกทีห่ ล่อนเพิ่ งเคยรู้จกั หล่อนเห็น
ความเศร้าอยู่ในสายหมอกเลือนและแสงเดือนฉาย ทุ่งนาหลังการ
เก็บเกี ่ยวถูกห่มคลุมในความเวิ้ งว้าง ในดวงตาของเจ้าลูกวัวก็ช่างแสน
เศร้า แม้แต่เปลวไฟฟางที ่กรุ่นไฟในยามค่าก็โอบอุ้มให้ทงั้ หมู่บ้านอยู่
ในความเศร้าอันไร้ถอ้ ยคา หัวใจหล่อนโศกแต่ละคืน ลมหนาวพัดแรง
เหมือนคนครวญครางวังเวงใจ ต้นตาลแต่ละต้นเงียบงันอยู่ในความ
เดียวดายของมัน
เหตุแห่งเสน่หา น.21-22
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กลวิธีทางวรรณศิลป์
ตัวละครจะมีนัยเปรียบเทียบและเปรียบต่ างกับธรรมชาติ
ใคร ๆ ก็เรี ยกหล่อนว่าอี แรม แม่บอกว่าชือ่ นีเ้ หมาะกับหล่อนนัก
เพราะหล่อนเกิ ดในคืนข้างแรมทีจ่ นั ทร์ เสีย้ วเรี ยวบาง ทางเดิ นในท้องทุ่งมืด
สนิ ททาให้หมอตาแยเดิ นทางลาบาก กว่าจะมาถึงแม่หล่อนก็เจ็บปวดเจี ยน
ตาย หล่อนยังตัวดาอีกด้วย ดาเหมื อนถ่านทีใ่ ช้หงุ ข้าวอย่างไรก็อย่างนัน้ ผิ ด
กับจันทร์ พีส่ าวของหล่อนทีข่ าวผุดผ่องและพักตร์ พริ้ งดังดวงเดือน แม่ยงั บอก
อีกว่าปั ญหาของหล่อนไม่ได้อยู่ทีค่ วามขีร้ ิ้ ว แต่อยู่ทีค่ วามโง่ดกั ดาน
บุหลันแรม 267
คุณเฟื ่ องนัน้ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เธอผอมเพรี ยวเหมื อนหน่อไม้
ผิ วขาวเผือดเหมื อนแป้ งแห้ง ๆ ผมดัดเป็ นลอนงาม สวมใส่เสือ้ ผ้าหลากแบบ
งดงามเหมาะสม เธอมี กิริยาทีอ่ ่อนหวานน่าชมอยู่เสมอ วงสนทนายามบ่าย
ของพวกผูห้ ญิ งยกให้เธอเป็ นหัวหน้าในทันที
บุหลันแรม 275
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กลวิธีทางวรรณศิลป์
ตัวละครจะมีนัยเปรียบเทียบและเปรียบต่ างกับธรรมชาติ
บุญรอด สาวคนซื่อขีร้ ิว้ จิตใจงาม รักผืนดินและ
วิถีชีวิตชาวสวน
แม่ไม่ใช่คนสวยสักนิ ด จมูกใหญ่เกิ นไปเหมือนแนวเขาสูง
เด่นซึ่งทอดยาว ไม่สอดรับกับส่วนอืน่ ใดของใบหน้า รู จมูกก็กว้าง
เหมือนโพรงถ้ ามื ด ๆ แม่พ่นลมหายใจแรงจนเป็ นทีเ่ ลือ่ งลือแกม
ล้อเลี ยนรังเกียจของบุคคลทัว่ ไป คิ้ วปรกดกหนาร่ มครึ้ มอยู่เหนือ
ดวงตาทีอ่ ยู่ชิดกันราวกับเชือกเส้นยาวทีท่ าด้วยขนหยุกหยุย ยายหรุ่ม
เป็ นคนเดียวกระมังทีพ่ อใจร่ างเล็กเพรี ยวซึ่งเคลือ่ นไหวได้แคล่วคล่อง
ราวกับวิ ญญาณของแม่เป็ นส่วนหนึ่งของสายลม

เหตุแห่งเสน่หา น.10
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กลวิธีทางวรรณศิลป์
ตัวละครจะมีนัยเปรียบเทียบและเปรียบต่ างกับธรรมชาติ
คุณชงโค สาวท้ องถิ่นผู้ชิงชังความล้ าสมัยของบ้ านเกิดและ
กระหายจะมีชีวติ ทันสมัยแบบชาวเมือง

คุณชงโคไม่มีเวลาไต่ถามตัวเองมากนักเกี ่ยวกับ เรื ่อง
ความรัก เธอรักความสะดวกสบายและความมีหน้ามีตา ชอบสาเนี ยง
ของคนกรุงทีไ่ ม่เหน่อเพีย้ นอย่างคนในทุ่งนี ้ ตัวเธอเองแม้จะไปอยู่กรุง
เพียงช่วงสัน้ ๆ แต่ก็แสร้งทาเป็ นลืมภาษาถิ่ นเดิ มเสียจนสิ้ น แม้ว่ามัน
จะแสนยากทีค่ นเราจะทิ้ งสาเนี ยงเดิ มทีต่ นเคยพูดมาแต่ออ้ นแต่ออก
ได้อย่างหมดจด
เหตุแห่งเสน่หา น.13
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กลวิธีทางวรรณศิลป์
การสืบทอดขนบวรรณศิลป์โดยบรรยายบทอัศจรรย์ ด้วย
ธรรมชาติ : บทอัศจรรย์ ระหว่ างทิดเด่ นกับบุญรอด
หล่อนรู้สึกว่าตนเองถูกดึงให้ตกลงท่ามกลางบึงบัวบาน สายบัวนับร้อย
ซึ่งอันทีจ่ ริ งคือนิ้ วมื อ แขนขาของชายหนุ่มรัดรึ ง โลมไล้ทงั้ เกาะเกี ่ยวหล่อน
แนบแน่น มี สายบัวสายหนึ่งทีแ่ ข็งแรงปานงูใหญ่รัดหล่อนไว้ราวกับหล่อนคือ
เหยือ่ ทีม่ นั พยายามจะกลื นกิ น แล้วหล่อนก็รู้สึกเหมื อนแมลงภู่ตวั ใหญ่อีก
หลายตัวต่อยหล่อนเข้าทีเ่ นิ นอก อี กทัง้ ในทีเ่ ร้นลับซึ่งยังไม่เคยถูกใครล่วงล้า
หล่อนก็ถูกมันต่อยเข้าซ้ าแล้วซ้าเล่าอย่างถนัดถนี ่ หล่อนเจ็บแปลบจน
ครวญคราง แต่ทีส่ ดุ แล้วดอกบัวทัง้ หลายก็เคลื ่อนเข้ามาปกคลุมเรื อนร่ างของ
หล่อนด้วยกลี บอันละมุน กลิ่ นหอมอันศักดิ์ สิทธิ์ ประหลาดล้าให้หล่อนเย็นซ่าน
ซึ้งทรวงลึกสุดลึกจนร่ างกายสัน่ สะท้าน...
เหตุแห่งเสน่หา น.59
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กลวิธีทางวรรณศิลป์
การสืบทอดขนบวรรณศิลป์โดยบรรยายบทอัศจรรย์ ด้วย
ธรรมชาติ : บทอัศจรรย์ แรมกับครูใหญ่

มือเขาร้อนเหมือนไฟ ทุกอย่างของเขาร้อนเหมือนไฟและมัน
แผดเผาหล่อน หลอมละลายหล่อน ดูดกลืนหล่อนตลอดทัว่ ร่ าง
เหมือนมีพายุประหลาดพัดผ่านฟากสวนแห่งนัน้ และมันได้หอบกลีบ
ดอกดาวกระจายปลิ วว่อนขึ้นเหมื อนผีเสือ้ สีเหลืองรายรอบกายหล่อน
แต่หล่อนไม่มีเวลาจะชืน่ ชมกับความสวยงามของผีเสือ้ ฝูงนัน้ เพราะ
พายุโหมกระหน่าใส่หล่อน กระแทกกระทัน้ ใส่หล่อนอย่างต่อเนือ่ งจน
โลกทัง้ โลกป่ วนคลัง่ ...
บุหลันแรม น.278
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ความหมายของธรรมชาติ
ความหมายของธรรมชาติท่ ปี รากฏในงานเรื่อง บุหลันแรม
ในรูปเงา เหตุแห่ งเสน่ หา และแพรจันทร์
ธรรมชาติคือผู้ให้ กาเนิด

หล่ อเลีย้ งสรรพชีวิต
ธรรมชาติคือบ้ าน คือเรื อนตาย
ธรรมชาติคือผู้ปลอบโยนให้ คลายเศร้ า เป็ นเพื่อนยาม
มนุษย์ ทุกข์ ใจ ว้ าเหว่
ธรรมชาติคือความงามอันน่ ามหัศจรรย์
ความหมายของธรรมชาติท่พ
ี บในงานของเงาจันทร์ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของโรแมนติกในหลายประเด็น
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ความหมายของธรรมชาติ
ธรรมชาติในงานของเงาจันทร์ กับแนวคิดโรแมนติก
การเทิดทูนบูชาธรรมชาติ
การสานึกในความยิ่งใหญ่ ของธรรมชาติ
การสานึกในบุญคุณของธรรมชาติท่ ห
ี ล่ อเลีย้ งชีวิต
 ความรั กและหวงแหนธรรมชาติเพราะเห็นว่ า
ธรรมชาติคือความสวยงาม มีคุณค่ าต่ อจิตใจมนุษย์
ความเจริ ญของสังคมสมัยใหม่ เป็ นสิ่งที่มารุ กไล่
ทาลายธรรมชาติและสายสัมพันธ์ ท่ ใี กล้ ชิดระหว่ างคนกับ
ธรรมชาติ
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ความหมายของธรรมชาติ
ธรรมชาติในงานของเงาจันทร์ ผสานกับความเชื่อท้ องถิ่น
คนเคารพธรรมชาติ ธรรมชาติคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีอานาจในการ
บันดาลให้ พืชผลดีหรือไม่ ดี ดังนัน้ มนุษย์ ต้องยกย่ องและ
อ่ อนน้ อมต่ อธรรมชาติ
เมื่อข้ าวตัง้ ท้ อง จะมีพิธีเชิญขวัญแม่ โพสพ
ขวัญเอย...เชิญขวัญเจ้ าแม่ มา แม่ โพสพที่ลูกบูชาจง
มารับเครื่องเซ่ นไหว้ ลูกตัง้ ใจจัดหามาให้ แม่ ขวัญฟ้าอรทัย
ขอจงอานวยสุข ขอให้ ลูกพ้ นทุกข์ พ้นภัย ให้ แม่ ดแู ลต้ นข้ าวให้
ฝั กรวงฝั กใหญ่ ขวัญแม่ เอยอยู่ท่ ใี ดโปรดมาสถิตในผืนนา
เป็ นมิ่งขวัญแหล่ งหล้ า ให้ สายนา้ ต้ นกล้ าอุดมร่ มเย็น
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ความหมายของธรรมชาติ
ธรรมชาติในงานของเงาจันทร์ ผสานกับความเชื่อท้ องถิ่น
ตัวละครที่รักและผูกพันกับธรรมชาติมากๆ เมื่อตายไป
กลายเป็ นวิญญาณ(ความเชื่อเรื่องผีของไทย) ที่พทิ ักษ์ บ้านเกิด
พิทกั ษ์ ธรรมชาติในถิ่นที่อยู่ของตัว
ยายมอญ
ฟ้าลั่น
แพรจันทร์

ตาย
ตาย
ตาย

ผียายมอญ
เสือสมิง
พรายแพรจันทร์
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ยายมอญนั่นแหละตัวการใหญ่ ซ่ องสุมเรียกร้ องพวกผีท่ ุงให้
ทาร้ ายฟาร์ มของเสี่ยปึ งที่บุกรุ กที่บ้านนางเอย...พวกผีก็พากัน
ร่ วมมือร่ วมใจ เรื่องนีข้ ้ าต้ องยกนิว้ ให้ ยายมอญเหมือนกัน
ความรักที่มีต่อลูกหลานบ้ านเกิดอย่ างจริงใจนั่นเอง ทาให้ มัน
ชนะใจพวกผีซ่ งึ ตามปกติต่างคนต่ างอยู่ให้ มารวมใจเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันได้ สาเร็จ ...คืนนัน้ สิ่งที่ข้าทาคือก็คือสร้ างกาแพง
ความมืดซ่ อนบ้ านนางเอยไว้ ปู่ บึงรวมกาลังกันบังคับทะเลให้
พาฝนมาตกหนักแบบไม่ ลืมหูลืมตา ผีโขมดในป่ าใหญ่ รอบบึง
บัวขาวขึน้ ไปขี่หลังนายตารวจทุกคน และทาให้ หมาฝรั่งพวกนัน้
ตื่นกลัวจนแยกแยะอะไรไม่ ได้
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ขอบคุณค่ ะ
ขอบคุณค่ ะ
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