
Page 1 

นาฎกรรมแห่งธรรมชาตใินงานของ  
“เงาจันทร์” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตนิทะ 
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ประเดน็น าเสนอ 

  

๑. เงาจนัทร์คอืใคร มีต าแหน่งแห่งที่อย่างไร 

      ในวงวรรณกรรมไทยปัจจุบนั 

๒. ธรรมชาตทิี่ปรากฏในงานของเงาจนัทร์มี 
     ลักษณะใดบ้าง 
๓. ความหมายของธรรมชาตทิี่ปรากฏในงาน 

     ของเงาจนัทร์ 
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ประวัตแิละผลงาน (บางส่วน) 

จบชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรียน
เบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี 

 

จบวชิาเอกภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

 

    ปัจจุบันเป็นครูสอนวชิาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเล็กๆ ใกล้แม่น า้เพชรบุรีบ้านเกดิ 
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ผลงานและรางวัล  

ผลงานเล่มแรก คือ รวมเร่ืองสัน้ช่ือ “หวัใจดอกไม้” ได้รับ
รางวัลชมเชยประเภทหนังสือรวมเร่ืองสัน้ ในงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาต ิพ.ศ. 2548  

 

ได้รับรางวลัเร่ืองสัน้ยอดเยี่ยมรางวัลนายอนิทร์อะวอร์ด 

พ.ศ. 2548 จากเร่ืองสัน้ช่ือ “บุหลันแรม” 

 

พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2550 ผลงานรวมเร่ืองสัน้ชุด 

“ปรารถนาแห่งแสงจันทร์” จัดพมิพ์โดยแพรว ส านักพมิพ์ 

เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ (Southeast Asian 

Writers Award)  
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ผลงานและรางวัล  

พ.ศ. 2552 นวนิยายเร่ือง “ด้วยเหตุแห่งเสน่หา” 

เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอนิทร์อะวอร์ด 

 

พ.ศ. 2554 นวนิยายเร่ือง “ในรูปเงา” ได้รับ
รางวัลนวนิยายยอดเยี่ยมรางวัลนายอนิทร์อะวอร์ด  

 นวนิยายยอดเยี่ยมรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 

เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 

 

พ.ศ. 2554 นวนิยายเร่ือง “แพรจันทร์” เข้ารอบ
สุดท้ายรางวัลสุภทัร สวัสดรัิกษ์ 
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นักเขียนหญงิที่มีช่ือเสียงในวงวรรณกรรมไทย 

กฤษณา อโศกสิน : นวนิยายแนวชีวิตครอบครัว เรือมนุษย์ 

  บ้านขนนก ปูนปิดทอง ข้ามสีทันดร 

สุวรรณี สุคนธา : นวนิยายบรรยายความรู้สึกของตัวละคร
  หญิง  เขาช่ือกานต์ พระจันทร์สีน ้าเงิน 

  ความรักคร้ังสุดท้าย เก้าอ้ีขาวในห้องแดง 

โบตั๋น  : นวนิยายแนวสตรีนิยม เกิดแต่ตม กว่าจะรู้เดยีงสา 

   ผู้หญิงคนน้ันช่ือบุญรอด บัวแล้งน ้า 

ศรีดาวเรือง : ผลงานแนวสัจจสังคมนิยม แก้วหยดเดยีว 

  บัตรประชาชน ภาพลวงตา มัทรี แม่สาลู 

  บุหงา ซ่อนกล่ิน 

แก้วเก้า : นวนิยายแนวเหนือธรรมชาติ วิมานมะพร้าว  

  แต่ปางก่อน เรือนมยุรา พิมมาลา นิรมิต 

  ปลายเทยีน 
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พืน้ที่ของเงาจันทร์ในวงวรรณกรรมไทย 

เงาจนัทร์เป็นนักเขียนหญิงที่น าเสนอ 

 

  งานแนวท้องทุ่ง 
 

อย่างจริงจงั แทบจะเป็นหน่ึงเดยีวของ    
วงวรรณกรรมไทย 
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อะไรคืองานแนวท้องทุ่ง 

งานแนวท้องทุ่ง หรือ “นวนิยายลูกทุ่ง”  คอื 

นวนิยายที่เสนอภาพการด ารงชีวติของคน
ในชนบท น าเสนอภาพของคนที่สัมพนัธ์
ใกล้ชิดกับธรรมชาต ิและสะท้อนให้เหน็
ประเพณี พธีิกรรมประจ าถิ่นนัน้ๆ 

 

 

นวนิยายลูกทุ่ง มนัียที่องิกับนักเขียนชาย    
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ตัวอย่างนักเขียนและนวนิยายลูกทุ่ง 

นวนิยายชุดของไม้ เมืองเดมิ ได้แก่เร่ือง               
 ชายสามโบสถ์ เกวียนหกั แสนแสบ   

 

ชุดเร่ืองสัน้ "ผู้เฒ่า" ของ มนัส จรรยงค์  

 

ชุดเสเพลบอยชาวไร่ ของ' รงค์ วงษ์สวรรค์  

 

สร้อยทอง สาวชาวไร่ ลูกชาวนา ของ นิมติร ภมูถิาวร  

 

ทุ่งมหาราช ของ เรียมเอง  
 

ลูกอีสาน ของ ค าพูน บุญทวี  
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งานแนวท้องทุ่งของเงาจันทร์ 

งานแนวท้องทุ่งที่เสนอฉาก บรรยากาศ และวถีิชีวติ
ของคนในชนบทที่ผูกพันกับธรรมชาต ิ:   
 

 บุหลันแรม  ในรูปเงา แพรจันทร์ 

 

งานแนวท้องทุ่งประจ าถิ่น เสนอฉาก บรรยากาศ      

วถีิชีวติ ขนบประเพณี วฒันธรรม รวมถึงภาษาประจ าถิ่น
ด้วย :  

  เหตุแห่งเสน่หา   

 

ถิ่นเพชรบุรี ภาษาเพชรบรีุ วถีิชีวติคนท าน า้ตาลโตนดเมือง
เพชรบรีุ 
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 ธรรมชาตใินงานของเงาจันทร์ 

   ปรากฏในส่วนของ   

 

 

       ฉากและบรรยากาศ 

     

  ตัวละคร 

     

  โครงเร่ือง 
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ฉากและบรรยากาศในเร่ืองบุหลันแรม 

ฉากธรรมชาตทิี่ผูกพันกบัวถิชีีวติชนบท 

 

 ทุ่งนา ลานใต้ต้นมะม่วง  กองฟาง  น า้หลาก 

 

  ถึงวนันีข้า้วในนาก็เก็บเกี่ยวเสร็จแลว้ ทุ่งนามองดู    

เว้ิงวา้งไปจนจรดภูเขาสีน ้าเงิน ลมร้อนพานพดักองฟางสีเหลือง
กระจดักระจายปลิวควา้ง ๆ ไปในทอ้งทุ่ง เย็นย ่าตะวนัรอน    

คนหนุ่ม ๆ ลอ้มวงเตะตะกร้อกนัทีล่านใตต้น้มะม่วงใหญ่ทีแ่ผ่
ใบร่มคร้ึมจนเหงือ่ชุ่มโชกแลว้จึงตัง้วงร ่าสรุากนัดว้ยอาการสขุมุ
เมือ่เร่ิมแรก 

    บหุลนัแรม น.268 
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ฉากธรรมชาติที่ผูกพนักับวิถีชีวิตชนบท 

 

 ทุ่งนา ลานใต้ต้นมะม่วง  กองฟาง  น า้หลาก 

 

  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.    

       

    บหุลนัแรม น.268 

ฉากและบรรยากาศในเร่ืองบุหลันแรม 
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วถิีชีวติชาวบ้านในชนบท 

ผู้หญิง ท ากับข้าว แปรรูปผลิตผลเพื่อเป็นอาหาร ท างานบ้าน 

ปักผ้า   ผู้ชาย ท างานหนักในไร่นา หาบข้าว  

 

     ในร่มเงาของชายคาบ้านทีร่่มร่ืนดว้ยซุ้มเฟ่ืองฟ้าโปรยกลีบสีชมพู
หล่นเกลือ่นกลาด ซ่ึงเป็นทีส่าว ๆ มาจบักลุ่มท างานและพูดคยุกนันัน้ 

แรมเป็นคนนอกโดยแท ้หล่อนไม่ปักผา้เช็ดหนา้หรือถกัผา้พนัคอ     

ไหมพรม หล่อนไปทีน่ัน่พร้อมกบังานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในครัว บางคราว
หล่อนก็ขูดเปลือกมะรุมเพือ่จะแกงมือ้เย็น บางหนหล่อนกระเดียด
ตะแกรงใส่พริกทีต่ากแดดจนแหง้สนิท ส่งกล่ินฉนุและหล่อนตอ้ง  
ปลิดขัว้มนัออกใหห้มดก่อนจะโขลกเป็นพริกป่น หล่อนกม้หน้ากม้ตา
ท างานท่ามกลางกล่ินเคร่ืองเทศ พลางก็ฟังพวกผูห้ญิงคยุกนั  

     

    บหุลนัแรม น.270 
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วถิีชีวติชาวบ้านในชนบท 

ผู้หญิง ท ากับข้าว แปรรูปผลิตผลเพื่อเป็นอาหาร ท างานบ้าน 

ปักผ้า   ผู้ชาย ท างานหนักในไร่นา หาบข้าว  

 
      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.       

            บหุลนัแรม น.270 
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 ผิวของหล่อนด าหยาบเกรอะกรังแข้งขาแขนแมน
ใหญ่โตเหมาะแก่การงานหนกัในไร่นาเท่านัน้ หล่อนหาบข้าว
ดว้ยคนัหลาวงามระหงขา้งละสิบหา้ฟ่อน เทา่ ๆ กบัทิดเจ่ิน 

ชายทีแ่ข็งแรงทีส่ดุในหมู่บา้นท าได ้
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    การเกี่ยวข้าว   
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   ฟ่อนข้าว  
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 การไถนาโดยใช้วัวเทยีมไถ  
 

 

 ตามปกติแลว้จนัทร์จะตอ้งช่วยแรมไถนา
หลงัจากทีพ่่อตายไป เพือ่ใหท้ านาเสร็จทนัช่วงน ้าหลาก 

ซ่ึงลูกสาวบา้นอืน่ ๆ ไม่ท ากนั ลูกสาวมีหนา้ทีด่ านา  
เก่ียวขา้วเทา่นัน้ หนา้ทีไ่ถนาถอนกลา้เป็นงานของผูช้าย 

จนัทร์ไม่ชอบไถนา หล่อนเป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวล    

ไม่ชอบตีววั ววัของหล่อนจึงลากคนัไถอย่างเชือ่งชา้และ
เกียจคร้าน แต่แรมมทุะลดุดุนั หล่อนสูก้บัววัดือ้อย่าง
ทรหด ลงปฏกัและฟาดไมเ้รียวใส่มนัไม่ยัง้ 
  

   บหุลนัแรม น.272-273 
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 การไถนาโดยใช้วัวเทยีมไถ  

 

 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. 
 
  

   บหุลนัแรม น.272-273 
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 ตามปกตแิล้วจันทร์จะต้องช่วยแรมไถนาหลังจากทีพ่่อตายไป เพื่อให้ท านา
เสร็จทันช่วงน ้าหลาก ซึ่งลูกสาวบ้านอ่ืน ๆ ไม่ท ากัน ลูกสาวมีหน้าที่ด านาเก่ียวข้าว
เท่าน้ัน หน้าทีไ่ถนาถอนกล้าเป็นงานของผู้ชาย จันทร์ไม่ชอบไถนา หล่อนเป็นคน
อ่อนหวานนุ่มนวล ไม่ชอบตีวัว วัวของหล่อนจึงลากคันไถอย่างเช่ืองช้าและเกียจคร้าน 

แต่แรมมุทะลุดุดัน หล่อนสู้กับวัวดื้ออย่างทรหด ลงปฏักและฟาดไม้เรียวใส่มันไม่ย้ัง
     

 

   บุหลันแรม น.272-273 

 การไถนาโดยใช้วัวเทยีมไถ  
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ฉากและบรรยากาศในเร่ือง ในรูปเงา 
 
 

คันนา คูน า้ สายน า้ แดดสีทอง 
 

 

      นบัแต่เพลาเชา้แดดอ่อนเมือ่พ่อพาเขาออกไปท านา
ในทุ่งกวา้ง... พ่อเดินน าหนา้ลูกชายบนคนันาเล็ก ๆ ที่
ทอดเหยียดยาวส าหรับเจ้าพล้ิว คนันาคือเสน้ทางงูเลือ้ย
ทีค่ดโคง้ เงาส่วนหน่ึงของพอ่ทอดลงในคูทีมี่น ้าใสไหล
เร็วร่ี สายน ้านีช่้างมีชีวิตชีวา เพราะพ่อตวัสูงใหญ่      

เงาของพ่อจึงข้ามพน้ไปอีกฝ่ังหน่ึง แต่เงาเจ้าพล้ิวจมน ้า
ละลายสะทอ้นสะทา้นอยู่ในสายน ้าทีห่มนุเป็นเกลียว 
  

    ในรูปเงา น.6 
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ฉากและบรรยากาศในเร่ือง ในรูปเงา 
  

คันนา คูน า้ สายน า้ 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 



Page 24 

คันนา 
  

คันนา คูน า้ สายน า้ แดดสีทอง 

 

 

นับแต่เพลาเช้าแดดอ่อนเมื่อพ่อพาเขาออกไปท านาในทุ่ง
กว้าง... พ่อเดนิน าหน้าลูกชายบนคันนาเล็ก ๆ ทีท่อดเหยียด
ยาวส าหรับเจ้าพล้ิว คันนาคือเส้นทางงูเล้ือยทีค่ดโค้ง เงาส่วน
หน่ึงของพ่อทอดลงในคูทีม่ีน ้าใสไหลเร็วร่ี สายน ้าน้ีช่างมี
ชีวิตชีวา เพราะพ่อตัวสูงใหญ่ เงาของพ่อจึงข้ามพ้นไปอีกฝ่ัง
หน่ึง แต่เงาเจ้าพล้ิวจมน ้าละลายสะท้อนสะท้านอยู่ในสายน ้า
ทีห่มุนเป็นเกลียว   

 

     ในรูปเงา น.6 
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ฉากและบรรยากาศในเร่ือง ในรูปเงา 
  

ทุ่งนา พรมต้นข้าว ต้นตาล กอไผ่ หุ่นไล่กา  

 

     เจ้าพล้ิวรักเชา้วนักลางฤดูฝนทีแ่ดดยามเชา้เป็นสีทอง  
เงาของพอ่จูงววัสองตวัเดินน าหนา้เจ้าลูกชายซ่ึงจูงววัตวัเล็ก 

เงาของพอ่ลูกทอดยาวลงบนทุง่นาทีเ่ร่ิมเป็นสีเขียว ตน้ขา้วดู
อ่อนนุ่มเหมือนแพรพรม ... ยามสายตะวนัลอยดวงสูงข้ึน  

เงาของพอ่ลูกและฝงูววัยืดยาวเช่นเดียวกบัเงาตน้ตาลและ
กอไผ่ทีช่ายทุ่ง เงาเหล่านัน้ดูเหมือนตวัตลก เมือ่เจา้พล้ิวยก
แขนขา เงาของเขาก็เหมือนหุ่นไล่กาทีถู่กลมพดัไหว 
 

    ในรูปเงา น.7 
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ฉากและบรรยากาศในเร่ือง ในรูปเงา 
  

ทุ่งนา พรมต้นข้าว ต้นตาล กอไผ่ หุ่นไล่กา  

 

       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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     ในรูปเงา น.7 

พรมต้นข้าว    หุ่นไล่กา 
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ภูมปัิญญาเก่ียวกับวัว  ขวญัวัว  ต าราการดูวัว 

ในเร่ือง ในรูปเงา 

 
 

        พอ่บ่นเสียดายววัสีหมอ้ใหม่ตวัหน่ึงทีมี่ขวญัเรียกว่า  

“รักแร้แดง” และ “หบัขงั” อนัเป็นลกัษณะววัดีตามทีเ่ชือ่กนัว่า 
มนัจะช่วยป้องกนัเจา้ของคนเลีย้งใหร้อดพน้จากคดีความ
บ้านเมือง รวมทัง้ปัญหายุ่งยากต่าง ๆ ไดต้ลอดไป กระนัน้พอ่ก็
ตอ้งขายมนัไปเพือ่ใหไ้ดเ้งินมาเลีย้งชีพ ข้างตาร้ายก็บ่นอบุถึงววั
สีขาวสะอาดอย่างปยุเมฆ มนัมีขวญัชือ่ “พิงหมอน” และ    
“ขวญัยุง้ฉาง” ซ่ึงเชือ่ว่าจะช่วยค ้าชูใหค้นเลีย้งท ามาหากิน
เจริญรุ่งเรือง มนัเป็นววัทีง่ามสง่าและอปุนิสยัสขุมุ แข็งแกร่งและ
เป็นนกัสูที้ไ่ม่เคยแพ ้

    ในรูปเงา น.14 
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ภมูปัิญญาเกี่ยวกับวัว   ขวัญวัว  ต าราการดูวัว  

ในเร่ือง 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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ภูมปัิญญาเก่ียวกับวัว   ขวญัวัว  ต าราการดูวัว 

ในเร่ือง ในรูปเงา 

 

 

     “ไอต้วัทีอ่ยู่บา้นซ่องนีสี้กะเลียวเชียวนะ ขา้เห็นมากบัตาพร้อม
เอ๋ย...” 

     “เหลืองจมูกกระ ปะใหเ้อามา เขียวหนา้มอม ผอมไม่ว่า...” 
พ่อเอ่ยข้อความในต าราดูววัอย่างเคร่งขรึม 

      “นัน่แหละตวัทีข่้าว่าละ พร้อมเอ๋ย...” ตาร้ายร้องส าทบัตบเข่า
ฉาด พลางสูดยาเสน้อดัควนัแน่นเข้าปอดเป็นนานราวกบัจะ
บงัคบัควนัไฟใหก้ระจายไปทัว่ตบัไตไสพ้งุในทอ้ง ทีแ่บนแฟบของ
แก 

    ในรูปเงา น.15 



Page 31 

ภูมปัิญญาเก่ียวกับวัว   ขวญัวัว  ต าราการ
ดูวัว ในเร่ือง ในรูปเงา 

 

     “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 
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ภูมปัิญญาเก่ียวกับวัว   ขวญัวัว  ต าราการดูวัว 

ในเร่ือง ในรูปเงา 

 
 

     วนัหน่ึงพ่อกลบัมาพร้อมกบัววัตวัหน่ึงเป็นของขวญัส าหรับ
เจ้าพล้ิวโดยเฉพาะ พอ่บอกกบัตาร้ายว่าพอ่หมายตามนัไวต้ัง้แต่
ยงัเป็นลูกแอมดุหวัดูดนมอยู่ใตท้อ้งแม่เลยทีเดียว เจ้าของ       
ไม่ตอ้งการมนั เพราะมนัมีขวญัร้ายถึงสองแห่ง ขวญัแรกชือ่  

“ทบัแอก” ซ่ึงอยู่บนบ่า เชือ่กนัว่าเลีย้งไวจ้ะท าใหเ้จ้าของไดร้บั
ความทกุข์หนกัตลอดชีวิต ขวญัร้ายอีกแห่งของเจ้าววัตวันีชื้อ่ 

“จ ากวน” เป็นขวญัอยู่ระหว่างใต ้ หวัเข่ากบัข้อเทา้ เชือ่กนัว่ามนั
เป็นขวญัร้ายย่ิง เพราะจะใหโ้ทษกบัผูเ้ลีย้งถึงขนาดถูกจบักมุคมุ
ขงั       

    ในรูปเงา น.21 
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ภูมปัิญญาเก่ียวกับวัว   ขวญัวัว  ต าราการ
ดูวัว ในเร่ือง ในรูปเงา 

 

 

      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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วันหน่ึงพ่อกลับมาพร้อมกับวัวตัวหน่ึงเป็นของขวัญส าหรับ
เจ้าพล้ิวโดยเฉพาะ พ่อบอกกับตาร้ายว่าพ่อหมายตามันไว้
ต้ังแต่ยังเป็นลูกแอมุดหัวดูดนมอยู่ใต้ท้องแม่เลยทเีดยีว 

เจ้าของไม่ต้องการมัน เพราะมันมีขวัญร้ายถึงสองแห่ง ขวัญ
แรกช่ือ “ทับแอก” ซึ่งอยู่บนบ่า เช่ือกันว่าเล้ียงไว้จะท าให้
เจ้าของได้รับความทุกข์หนักตลอดชีวิต ขวัญร้ายอีกแห่งของ
เจ้าวัวตัวน้ีช่ือ “จ ากวน” เป็นขวัญอยู่ระหว่างใต้หัวเข่ากับข้อ
เท้า เช่ือกันว่ามันเป็นขวัญร้ายยิ่ง เพราะจะให้โทษกับผู้เล้ียง
ถึงขนาดถูกจับกุมคุมขัง    

     ในรูปเงา น. 21 

ภูมปัิญญาเก่ียวกับวัว   ขวญัวัว  ต าราการดูวัว ในเร่ือง  
ในรูปเงา 
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ฉากและบรรยากาศในเร่ือง แพรจันทร์ 

 

     เมือ่ย่าหอบทอ้งโยมี้หลานซ่ึงลูกเขยไม่ยอมรบัว่าเป็นลูกมา
อยู่ดว้ย ปู่ ทวดกบัย่าจึงช่วยกนัหกัร้างถางป่าพงใหเ้ป็นทีน่า    
ท ากินโดยไม่หวงัพ่ึงใคร ย่าชอบเล่าถึงคืนทีฝ่งูจ้ิงจอกหางแดง 
มาเห่าหอนอยู่รายรอบคอกววัและเฝ้าอยู่จนค่อนรุ่ง ตอนนัน้ย่า
เพ่ิงคลอดพอ่ฟ้าลัน่และกล่ินเลือดเด็กเกิดใหม่นัน่เองทีเ่รียกฝงู
จ้ิงจอกมา ย่ายงัตอ้งนอนอยู่ไฟพอ่ฟ้าลัน่ภายในกระท่อมมงุจาก 

ปล่อยใหปู้่ ทวดโยนทกุส่ิงทีเ่ป็นไมเ้ท่าทีมี่อยู่ทัง้หมดในบา้นสมุ
เฝ้ากองไฟไวไ้ม่ใหด้บัเพือ่ป้องกนัฝงูจ้ิงจอกล าพงัคนเดียว 
     

    แพรจนัทร์  น.6 
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       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.   

     

    แพรจนัทร์  น.6 

ฉากและบรรยากาศในเร่ือง แพรจันทร์ 
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ฉากและบรรยากาศในเร่ือง แพรจันทร์ 

 

     ต่อมามีชาวบ้านอีกหลายครอบครวัตามมาอยู่ดว้ยกนั 

จนเป็นหมู่บา้นขยายใหญ่ออกไปเร่ือย ๆ ทีดิ่นถูกจบัจองไปจรด
บึงน ้าใหญ่เก่าแก่ทีชื่อ่บึงบวัขาว ทีน่ ัน่มีบวับานขาวสลา้งตลอด
ทัง้ปี รวมทัง้บวัพืน้บ้านนานาพนัธุ์ส่งกล่ินหอมร่ืนมากบัสายลม 

บึงนัน้แวดลอ้มดว้ยป่าดิบรกทึบซ่ึงเป็นดงดอนใหญ่                 

ผืนดินตรงนัน้เหมือนดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิทีไ่ม่เคยมีใครเขา้ไปรุกล ้า 
ทกุค ่าเชา้ป่าไพศาลนัน้ปกคลมุดว้ยม่านหมอกหนาประหน่ึง
แดนลึกลบั มนัถูกคัน่จากหมู่บ้านนางเอยดว้ยทุ่งนาราบเรียบ
สดุสายตา      

    แพรจนัทร์  น.6 
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     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.      

      

    แพรจนัทร์  น.6 

ฉากและบรรยากาศในเร่ือง แพรจันทร์ 



Page 39 

วถิชีีวติพึ่งพาธรรมชาติ ท านา หาอาหาร  หาของใช้ 

ตามแหล่งธรรมชาต ิ 

 

     ชาวบ้านทกุครอบครวัมุ่งหนา้ไปสู่ทีน่ ัน่ พวกเขาอาศยัจบัปู
หาปลาในบึง ลงุผนัพ่อของนา้ฉ ่าชอบเอาแหไปทอดนกกระจาบ
ทีท่ ารังเบียดเสียดจอแจอยู่ริมน ้ามาทอดกิน ลงุจวนกบัลูกชาย
ชือ่จอมลงไปปักเบ็ดวางข่ายไดป้ลากระบอกตวักลม ๆ ขาว ๆ 

มาท าปลาเค็มแดดเดียวขายตลอดทัง้ปี ส่วนย่าชอบไปเก็บ  

หางไหลของกอบวัมาแกงสม้ ย่าไปทีป่่าใหญ่เมือ่ตอ้งการไมเ้ล็ก
ไมน้อ้ยมาท าฟืน ย่าจะตดัแต่เฉพาะแขนงไมที้ห่กัร่วงลงมาหรือ
ตน้ไมที้ต่ายแลว้โดยไม่แตะตอ้งไมใ้หญ่ คนอืน่ ๆ ก็เช่นเดียวกนั
       

    แพรจนัทร์  น.7 
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วถิชีีวติพึ่งพาธรรมชาติ ท านา หาอาหาร  หาของใช้ 

ตามแหล่งธรรมชาต ิ 

        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.    

    แพรจนัทร์  น.7 
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    ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของพืชพืน้บ้าน 

 

     เธอตอ้งเดินทางไกลกว่าทกุวนัเขา้ไปในป่าใหญ่เพือ่คน้หา
ดอกขา้วสารป่าอนัเป็นสมนุไพรส าคญัมาแต่โบราณ  ล าตน้ของ
มนัใชแ้กไ้ขไ้ดอ้ย่างชะงดั 
 

            เอือ้งหมายนาดอกนีแ้สนจะบอบบางและช ้าง่าย ก่อนจะ
จากไปเธอดึงเหงา้ของมนัห่อชายสไบไวเ้ผือ่จ าเป็นตอ้งใชม้นั
พอกสะดือเจา้ตวันอ้ยเพือ่แกอ้าการในทอ้งในไส ้(โรคทอ้งมาน) 
 

     สรรพคณุของกระวานนัน้มากหลาย มนัช่วยขบัลมแก้ปวด
ทอ้ง แก้ไขป้วดหวั ทัง้แกไ้อและแก้เจ็บคอไดด้ว้ย 
 

 

    แพรจนัทร์  น.94-95 
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ฉากและบรรยากาศในเร่ือง เหตุแห่งเสน่หา 

 

ทุ่งนาและต้นตาลในถิ่นเพชรบุรี 

 

       เมือ่แม่ไปตอ้นฝงูววัของนายจ้างซ่ึงเป็นก านนัแห่งต าบล       

หบุเสลา ทิดเด่นยืนร่างสูงก าย าของเขาอยู่บนกลุ่มใบตาล 

ขะมกัเขมน้ใชไ้มน้าบคู่ยาวนวดงวงตาลโตนดทีง่อกออกมา
ใหม่ เพือ่จะไดใ้ชมี้ดปาดตาลปาดส่วนปลายเพือ่ใหน้ ้าตาลไหล
ออกมา นัน่เป็นยามตะวนัชายบ่ายคลอ้ย หมู่ตน้ตาลทอดเงา
ยืดยาวเดียวดายท่ามกลางแดดฤดูหนาวอ่อนโรยห่มคลมุทุ่งนา 
       

           เหตแุหง่เสน่หา น.9 
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ฉากและบรรยากาศในเร่ือง เหตุแห่งเสน่หา 

 

ทุ่งนาและต้นตาลในถิ่นเพชรบุรี 

 

      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.      

   

           เหตแุหง่เสน่หา น.9 
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ทุ่งนา ต้นตาล คนปีนพะองเพื่อเกบ็น า้ตาล 
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วถิีชีวติท้องถิ่น  การท าน า้ตาลเมอืงเพชร 

 

ทุ่งนาและต้นตาลในถิ่นเพชรบุรี 
 

 

           แกเอาน ้าตาลหวัลมมาส่งอีกอกัโข น ้าตาลหวัลมคือน ้าตาล
ทีมี่รสชาติหอมกลมกล่อมทีส่ดุของปี เป็นน ้าตาลรุ่นแรก ๆ ที่
เก็บไดจ้ากตน้ตาลทนัที ลมหนาวพดัล่องทุ่งในช่วงเดือน
ธนัวาคมถึงมกราคม เหมาะแก่การท าขนมหวานต่าง ๆ เป็น
อย่างย่ิง อนัทีจ่ริงอาชีพท าน ้าตาลโตนดส าหรับคนเพชรบรีุนัน้
สามารถท าไดไ้ปจนถึงเดือนเจ็ดเดือนแปด แต่ความจริงก็คือพอ
ตกถึงเดือนห้าล่วงแล้ว น ้าตาลจะไหลออกมามากและมกัจะมี
รสเปร้ียว คนมีเงินมกัซ้ือน ้าตาลหวัลมใสปี่บใส่ไหไว้กินทัง้ปี
  

         เหตแุห่งเสนห่า น.17 
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วถิีชีวติท้องถิ่น  การท าน า้ตาลเมอืงเพชร 

ทุ่งนาและต้นตาลในถิ่นเพชรบุรี 

 

       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  

 

    เหตแุหง่เสน่หา น. 17 
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วถิีชีวติท้องถิ่น  การท าน า้ตาลเมอืงเพชร 

 

การท าความสะอาด รมกระบอกตาล 

 

     ยายหรุ่มนัน้ไดชื้อ่ว่าเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลทีซ่ื่อสตัย์  แกไม่
แอบผสมน ้าตาลทรายหรือใส่ผงฟอกขาว ใส่เปลือกพะยอม
แต่พอใหน้ ้าตาลหอมหวานกลมกล่อม แกพิถีพิถนัในวิธีท า
ทกุขัน้ตอน แกรมควนักระบอกตาลทีท่ าดว้ยไมไ้ผ่จนแหง้
สนิทจนหอมกล่ินไมไ้ผ่ แกไม่ยอมใชก้ระบอกพลาสติก
เหมือนคนอืน่ ทัง้ทีม่นัสะดวกและเบากว่าเวลาสะพายบ่า
ข้ึนตน้ตาล 

    เหตแุหง่เสน่หา น.17 
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วถิีชีวติท้องถิ่น  การท าน า้ตาลเมอืงเพชร 

 

การท าความสะอาด 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.  

      เหตแุหง่เสน่หา น.17 
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การเคี่ยวน า้ตาล การรมกระบอกตาล 

วถิีชีวติท้องถิ่น  การท าน า้ตาลเมอืงเพชร 
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วถิีชีวติท้องถิ่น  ขนมจากตาลโตนด 

ขนมจาวตาล 
 

 เมือ่ฤดูหนาวมาถึงลูกตาลดิบ ๆ ก็จะสกุฉ ่า ผิวของมนั
เปลีย่นจากสีน ้าตาลคล ้าปนดว้ยสีสม้แกมทอง มนัหล่นตบุตบัจน
เกลือ่นพืน้ เปลือกแข็ง ๆ แตกแยะออกท าให้เห็นเนือ้ข้างในเป็น    

สีเหลืองอร่ามดงัทองค า ส่งกล่ินหอมหวนไปทัว่ดงตาล ลูกตาลสกุ 

ไม่มีราคาค่างวดใดมากนกั มีบา้งทีแ่ม่คา้ขอรับซื้อไปท าขนมตาล
ขายในตลาด แต่มนัจะเป็นสินคา้มีราคาก็ต่อเมือ่ข้างในเมล็ด     

แก่จดัจนมีจาวขาว ๆ งอกออกมาจนเต็ม คนท าตาลก็จะปอกเมล็ด
ออกเพือ่ขายจาวตาล... จาวตาลชบุแป้งทอดนัน้ทัง้หวานและมนั 

และผูค้นก็ชอบซื้อหามากิน 

                     เหตแุห่งเสนห่า น.94 
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วถิีชีวติท้องถิ่น  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. 
 

    เหตแุหง่เสน่หา น.94 
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วถิีชีวติท้องถิ่น  ขนมจากตาลโตนด 

 

ขนมตาล 

 

      ขนมตาลทีเ่พชรบรีุนัน้ บา้นไหน ๆ ก็รู้จกัท ากินกนั         

แต่จะท าใหเ้นือ้นุ่มฟนู่าอร่อยก็ยากอยู่ ยายหรุ่มท าขนมตาล
โดยไม่ใส่ผงฟหูรือยีสต์ แต่กรองเอาเนือ้ตาลสกุผสมแป้งไป 

ตากแดดจนเนือ้ตาลข้ึนฟเูต็มหมอ้ นอ้ยคนนกัทีจ่ะท าไดอ้ร่อย
อย่างแก บญุรอดเรียนรู้สูตรลบัจากแก แลว้ไม่นานก็ไดชื้อ่ว่าท า
ขนมตาลไดอ้ร่อยเป็นทีห่น่ึง นายเอกรตัน์นัน้ติดใจไม่เวน้วาย
ทีเดียว 
 

    เหตแุหง่เสน่หา น.94 
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วถิีชีวติท้องถิ่น  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     

    เหตแุหง่เสน่หา น.94 
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วถิีชีวติท้องถิ่น  ขนมจากตาลโตนด 

ขนมตาล 

 

      แดนก็ชอบดูแม่ท าขนมตาล วนันัน้เขาเห็นแม่แบ่งขนมตาล   

ทีจ่ะน่ึงออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกห่อกบัใบตาลโดยยายหรุ่มตดั
เอาใบตาลสีเขียวอ่อนหอมละมนุมาพนัเข้าน้ิวมือสีน้ิ่วโดยแกจะงอ
น้ิวโป้งแยกไว้ต่างหาก แกพนัใบตาลทีละชัน้ใหท้บักนัแน่นหนา 

โดยไม่มีรอยแยก แล้วก็สอดปลายซ่อนเงือ่นส่วนใบทีเ่หลือให้แน่น
สนิท บญุรอดหยอดขนมตาลสีเหลืองฟลูงไปน่ึงในกระทงรูปสวย
นัน้ เมือ่สกุขนมจะหอมใบตาล แดนมีความสขุทีจ่ะและเล็มเนือ้
ขนมสกุใหม่ ๆ ซ่ึงยงัร้อนและหอมกรุ่น   

  

    เหตแุห่งเสนห่า น.94 
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จาวตาลเช่ือม ขนมตาล 

วถิีชีวติท้องถิ่น  ขนมจากตาลโตนด 
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วถิีชีวติท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

     “เอ่งมีจมูกทีน่่าเกรงขาม ซองรูอัน่กว้างของมนัเหมาะแก่การสูด
พลงัของโลกเข่าไปสู่ภายใน เอ่งจะต่องเป็นคนที่มีผะลงัเด็ดเดีย่ว” 

แกพูดดว้ยภาษาถ่ินเมืองเพชร เพ่งพิศรูจมูกทีพ่ะเยิบพะยาบเพราะ
หญิงชราท าใหแ้ม่ตืน่เตน้จนตอ้งหายใจแรง... ดวงตาของแกมี
รอยย้ิม 

 

     ทิดเด่นสัง่ไวว่้าเมือ่รบัโทรศพัท์ใหพู้ดเป็นภาษากลางเพือ่ความ
สภุาพอนัเป็นสากล แต่วนัแรกที่นายเอกรตัน์โทรศพัท์มาและยาย
หรุ่มเป็นคนรบัสาย แทนที่จะพูดว่า “ฮลัโหล” หรือ “สวสัดีค่ะ” อย่าง
ทีลู่กชายสัง่ แกกลบัร้องว่า “เฮอะ จ่าผูดอะไรว่าแร๊งแรงดุ๊” ประโยค
นัน้หมายถึงใหอี้กฝ่ายพูดเสียงดงั ๆ เมือ่ไดยิ้นนายเอกรตัน์ก็ถึงกบั
หวัเราะกล้ิง   

   เหตแุหง่เสน่หา น.8, น.15 
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วถิชีีวติท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

     “บอกหน่อยสิว่า ท าไร คณุหนูชงถึงจ่าผูดกบัข้าสกัค า...” 
     “ผีต่่องผูดส าเนียงกรุงเทพฯ นัน่แหละคณุชงถึงจะผูดด่วย...”    

บญุรอดตอบ 

     “ผูดกรุงเทพฯ...” ชายหนุ่มครางคล้ายระเหี่ยเปลี้ยใจ “มนัคุน้ล้ินไม่
เลยนึ...” 

     “ก่อไม่เห็นมนัจ่ายากเย็นอะไร ฉนัก่อยงัผูดดา้ย” แลว้บญุรอดก็พูด
ดว้ยส าเนียงกรุงเทพฯ เพีย้น ๆ แบบของหล่อนใหเ้ขาฟังอย่างฉาดฉาน 

 

       แต่ทนัใดบญุรอดก็ร้องข้ึนเป็นภาษาหบุเสลา 

       “หมดกินน ่าตาลในโถมด ฉนัชงกาแฟให่คณุผู่ชายไดไ้ม่...” 

       “เธอหมายถึงมดกินน ้าตาลในโถหมด ใช่ไหม...” นายเอกรตัน์
ทวนค าดว้ยภาษากลางพลางหวัเราะชอบใจเห็นฟันเรียงสวย 
    

   เหตแุหง่เสน่หา น.15, น.51 
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ตัวละคร 

รัก ผูกพัน บูชา ธรรมชาต ิเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาต ิ

 

     เร่ืองแพรจันทร์ - ยายมอญ รักและผูกพันกับท้องฟ้า
แห่งหมู่บ้านนางเอยจนตัง้ช่ือลูกชายตามปรากฏการณ์
ธรรมชาตว่ิาฟ้าล่ัน   
  

      ยายมอญ...ย่าผูป้ากร้าย กลา้หาญบา้บ่ินหากผูกพนัอยู่กบั
ทอ้งฟ้าแห่งหมู่บ้านนางเอยอย่างฝังจิตฝังใจก็เห็นดีดว้ย
เห็นชอบดว้ย ...คืนทีพ่่อของแพรจนัทร์เกิดมีพายฤุดูร้อนโหมฮือ 

ฟ้าคะนองจนแผ่นดินสะเทือนเลือ่นลัน่ ย่าคิดเอาเองว่าฟ้ารบัรู้
การเกิดของพ่อ ย่าเชือ่อย่างนัน้ ย่าจึงตัง้ชือ่พ่อว่าฟ้าลัน่... 

 

           แพรจนัทร์  น.4 
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ตัวละคร 

ยายมอญอธิษฐานตอนใกล้ตายว่าขออยู่เฝ้าแผ่นดนิหมู่บ้าน  

ทุ่งนางเอย  

 

      บดันีย่้ารู้ว่าย่าก าลงัจะตาย   ย่าก าลงัหมดส้ินแม้แต่เร่ียวแรงทีจ่ะหายใจ 

มนัท าใหย่้าแปลกใจมากกว่าจะตกใจ ย่าไม่ไดเ้ป็นห่วงแพรจนัทร์เพราะรู้ว่า
หลานสาวโตพอทีจ่ะรักษาตวัรอด ส่ิงทีน่่าเศร้าส าหรับย่าก็คือการตอ้งจาก  

ถ่ินฐานบ้านนางเอยอนัเคยคุน้นีไ้ปต่างหาก ย่าใหอ้าวรณ์เงาไม้สายน ้า      
หมู่เมฆยามค ่าซ่ึงเงียบงนั ทุ่งนาสีทองทีเ่ปียกชุ่มดว้ยน ้าคา้ง เสียงกระซิบและ
กล่ินหอมของดอกบวัขาวในสายลมจากบึงทีส่ลวัมวัหม่นดว้ยใต้หมอก      

สายหมอกทกุค ่าเชา้ท าใหที้น่ัน่ลึกลบัอยู่เสมอ   

 

      ท าไมย่าไม่ตัง้ความปรารถนาทีจ่ะไม่จากไปไหนบ้างเล่านะ ย่าคิด
วนเวียนเช่นนัน้ กอดเสือ้กนัหนาวของลูกชายไว้แน่นแล้วก็หลบัไปแสนนาน 

 

    แพรจนัทร์  น.34 
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ตัวละคร 

แพรจันทร์ รักและผูกพันกับหมู่บ้านนางเอย  

 

      เหมือนหมู่เมฆ เหมือนสายลมต่างก็มีภาษาของมนั นานวนัเข้า
แพรจนัทร์ก็กลายเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติแห่งบ้านทุ่งนางลอย   

เธอมีความสขุมากข้ึน เธอชอบช่วยเด็กเลี้ยงววัตอ้นววัข้ามล าห้วย
ท่ามกลางแสดงแดดยามเย็น สายน ้าแตกกระจายเป็นสีเงิน เธอช่วย
ไล่ฝงูนกกระจาบทองในทุ่งข้าวที่ก าลงัสกุใหบิ้นพรูข้ึนเป็นเสน้สาย  

คดโคง้ เจ้านกตวัเล็กปากแหลมเหล่านัน้จะจิกกินน ้านมข้าวให้เมล็ด
ข้าวลีบเล็กจนเกือบหมดทัง้แปลงไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วนัน่คือทกุข์หนกั
ของชาวนา แต่ฤดูหนาวก าลงัจะมาถึงและท าให้เธอมีความสขุ เสียง
ลมหนาวครวญครางอือ้อึงโอบล้อมหมู่บ้าน ฤดูหนาวท าใหด้วงจนัทร์
ย่ิงสกุสว่าง 
    แพรจนัทร์  น.68 
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ตัวละคร 

แดน เติบโตท่ามกลางธรรมชาตใินหมู่ บ้านหุบเสลา  เล่นของที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ 
      

      ความสขุของแดนแปลกกว่าเด็กอืน่ เขาชอบฟังเสียง
ลูกไมที้เ่ขาโยนลงน ้าดงัต่อเนือ่งเหมือนเสียงดนตรี           
ลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ใหเ้สียงจ๋อมกงัวานใส ดอกกระทิง
นัน้ใหเ้สียงทุม้กว่า หมากแข้งหมากแดงเสียงเหมือนฝน
โปรย เหมือนเขาโยนดว้ยจงัหวะทีต่่างกนั บทเพลงแห่ง
สายน ้าและลูกไมก็้เปลีย่นท่วงท านองไป...เด็กนอ้ยก็น่ิงฟัง
ดว้ยความตัง้ใจ 

    เหตแุหง่เสน่หา  น.89 
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ตัวละคร 

พลิว้ รัก ชื่นชมและเหน็ความงามของธรรมชาตเิสมอ แม้ยาม
เขามีภารกิจเร่งรีบ 

 

 ฝงูววัว่ิงกนัฝุ่ นตลบ มนัมุ่งหนา้เขา้สู่ดินสนัดอนทรายอุ่นระอ ุ

ตะบองเพชรพุ่มทรงสวยแปลกเกาะกนัเป็นกลุ่ม เป็นพุ่มสลบัแนวกนัไปมากบั
ดงตน้สลดัไดสีเขียว เมื่อมองซ ้าเด็กหนุ่มใหรู้้สึกถึงความงามอนัแตกต่างของ
พรรณไม้ประดานัน้ มีมะกอกป่าตน้ใหญ่มะขามโบราณยืนตน้มหึมา                   

น่าเกรงขาม กุ่มบกเพ่ิงแตกยอดใหม่ท าใหป่้าทัง้ป่าร่มร่ืนน่านอน 

 เจ้าพล้ิวอยากแวะเก็บเม็ดมะกล ่าตาววัทีห่ล่นเร่ียรายอยู่ตามพืน้
เหมือนเพชรพลอย ดงดอนแห่งนีช่้างลึกลบั ลางทีนางไม้คงก าลงัแอบเล่นร้อย
สร้อยก าไลมือกนัอยู่ และคงตกใจเสียงฝงูววัอึกทึกจึงตกใจหนีไป ไม่ไยดี
สร้อยขอ้มือเม็ดมะกล ่าหลากสีอีก 

 

    ในรูปเงา น.42-43 
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ตัวละคร 

พลิว้ชมป่า 

 

        ดว้ยหวัใจช่างฝัน จู่ ๆ เจ้าพล้ิวนึกอยากเก็บเพชรพลอยแห่งป่าไว้
สกัก ามือเพือ่หญิงสาวสกัคน... หญิงสาวสกัคนอย่างนัน้หรือ 

ความคิดเช่นนี้เกิดข้ึนไดอ้ย่างไรกนันะ เจ้าหนุ่มให้งงงนัและเขินอาย 

เขาออกว่ิงไปโดยเร็วเพือ่หลีกหนีความคิดฝันอนัพิกลของตน ใบอ่อน
ของตน้สบู่ป่าเป็นสีม่วงสวยเด่นในแสงแดดยามบ่าย เจ้าพล้ิวอยากจะ
หยดุชมเชยมนัสกัครู่ แต่เขาก็ตอ้งเปลี่ยนใจลืมตวัเมือ่เงยหน้าข้ึนเห็น
ตน้สามสิบทอดช่อระยา้ ดอกเล็กสีขาวของมนัเบียดกนัแน่นราวมาลยั
ดอกมะลิ ใครกนัล่ะทีม่าร้อยเรียง นางไมน้ัน่แหละ เจ้าพล้ิวบอกตวัเอง 
    

    ในรูปเงา น.43 
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โครงเร่ือง :ธรรมชาตเิป็นคู่ความขัดแย้งในเร่ือง  
   

โครงเร่ืองในแพรจันทร์  : ธรรมชาต ิ VS ทุนนิยม 

 

ทุนนิยมเข้ามารุกล า้ สร้างผลกระทบให้กับวถีิชีวติดัง้เดมิที่ผูกพันและ
พึ่งพาธรรมชาต ิ

 

     ยคุสมยัก าลงัเปลี่ยนแปลงไป เด็กรุ่นเดียวกบัเธอไปเรียนหนงัสือในเมือง
แน่นรถประจ าทางทกุ ๆ เชา้ คนหนุ่มสาวไปท างานทีก่รุงเทพฯกนัมากข้ึน   

นาขา้วเปลี่ยนเป็นนากุ้งเว้ิงวา้งสดุตา นาเกลือของนายกเทศมนตรีก็รุกล ้าเข้า
มาจนมองเห็นอยู่ลิบ ๆ ปัญหาน ้าเสียน ้ากร่อยกลายเป็นเร่ืองเลวร้ายทีช่าวนา
ตอ้งเผชิญ นาน ้าลุ่มแทบไม่เหลือตน้ขา้วใหเ้ก็บเก่ียวเพราะน ้ากร่อยเค็มนัน้
ร้อนจนท าใหต้น้ขา้วเป่ือยขาด 

 

    แพรจนัทร์ น.16 
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โครงเร่ือง :ธรรมชาตเิป็นคู่ความขัดแย้งในเร่ือง  

โครงเร่ืองในแพรจันทร์  : ธรรมชาต ิVS  เทคโนโลยี 
การใช้เคร่ืองจักรเข้ามาแทนที่วิถีการผลิตแบบดัง้เดมิ  

 

      เขาเป็นคนถ่ินอืน่ เป็นคนหนุ่มทีเ่บ่ือการด านาถอนกล้า จึงไปหดัขบั     

รถไถนาและรถเก่ียวขา้วเป็นอาชีพหลกั รถคนัใหญ่งุ่มง่ามเหมือนแมงมมุมี
เคร่ืองเคราซบัซ้อนทัง้เลอะเทอะไปดว้ยดินโคลน มนัเคลื่อนทีเ่หมือนสตัว์
ประหลาดทีมี่กรงเล็บเป็นวงล้อแหลมคม บดขยีผื้นดินใหแ้หลกยบัเป็นแนว
ยาวเหมือนรอยเลื้อยของพญางูยกัษ์   เป็นส่ิงแปลกปลอมทีน่่ากลวัส าหรบั 

ทุ่งนาซ่ึงเคยเงียบสงบ ผืนดินกวา้งใหญ่ราบเรียบซ่ึงฝงูสตัว์เลี้ยงเคยได้
ท่องเทีย่วหากินหญ้าอ่อนทีง่อกอยู่ใตซ้งัขา้วส าราญใจบดันีเ้ต็มไปดว้ย     

รอยแผลอนับาดลึก... 

 

    แพรจนัทร์ น.19 
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มนุษย์ผู้รักธรรมชาต ิVS มนุษย์ผู้นิยมความทนัสมัย 

 

       แต่รถไถนาแพงมากไม่ใช่หรือจ๊ะ” หญิงสาวถามเสียงเบา 

       “ก็ไม่ถึงล้านหรอก เราไม่ตอ้งจ่ายเขาหมดเลยก็ได ้ใชวิ้ธีผ่อนเอา” 

       “เสียดอกเบี้ยแพงมากไหมพี”่ เสียงเธอเบาลงไปอีก เหมือนจะรู้สึกอ่อนใจ
เสียมากกว่า 
       “ก็ตอ้งเอาทีน่าไปจ านองธนาคารธกส. เอาเงินสดออกมา  
ย่ายกนาให้แพรจนัทร์หมดแล้วใช่ไหม” ย่าทีเ่กือบจะหลบัอยู่แล้วยงัอตุส่าห์   

ไดยิ้นค าถามนัน้ หวัใจเตน้แรงข้ึน รู้สึกแน่นหนา้อกจนแทบหายใจไม่ออก     

ย่าน่ิงรอฟังค าตอบ แต่แพรจนัทร์ก็น่ิงเงียบไปนานทีเดียว 

 

    แพรจนัทร์ น.30-31 
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กลวธิีทางวรรณศิลป์ 

       เงาจันทร์ใช้ธรรมชาติขับเน้นความรู้สึกของตัวละคร 

 

ความรักที่พลิว้มีต่อพ่อ 

 

 ส าหรับเจ้าพล้ิวแลว้ พ่อก็คือตน้โสนทีอ่อกดอกดก
สะพรั่ง เพือ่บูชาทุ่งนาหนา้เกี่ยว และวิญญาณของโสนก็
เป็นหน่ึงเดียวกบัทอ้งทุ่ง ดงันัน้มนัจึงเลือกทีจ่ะมีดอก      

สีเหลืองกลมกลืนไปกบัรวงข้าว วิญญาณชาวนาของพอ่ก็
เป็นหน่ึงเดียวกบัผืนดินท ากิน  

 

 

    ในรูปเงา   น.48 
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เงาจันทร์บรรยายธรรมชาตสิอดคล้องไปกับอารมณ์ตัวละคร  

  

 นบัจากนัน้ความเศร้าอนัลึกซ้ึงบางอย่างครองใจบญุรอดไว้        
มนัแผ่ซ่านปนเปอยู่ในบรรยากาศของฤดูหนาวทีปี่นีห้นาวเสียจนอกใจ
เหมือนร้าวราน มนัเป็นความรู้สึกแรกทีห่ล่อนเพ่ิงเคยรู้จกั หล่อนเห็น
ความเศร้าอยู่ในสายหมอกเลือนและแสงเดือนฉาย ทุ่งนาหลงัการ 
เก็บเกี่ยวถูกห่มคลมุในความเว้ิงวา้ง ในดวงตาของเจ้าลูกววัก็ช่างแสน
เศร้า แมแ้ต่เปลวไฟฟางที่กรุ่นไฟในยามค ่าก็โอบอุ้มใหท้ัง้หมู่บ้านอยู่
ในความเศร้าอนัไร้ถอ้ยค า หวัใจหล่อนโศกแต่ละคืน ลมหนาวพดัแรง
เหมือนคนครวญครางวงัเวงใจ ตน้ตาลแต่ละตน้เงียบงนัอยู่ในความ
เดียวดายของมนั    

    เหตแุห่งเสน่หา น.21-22 
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ตวัละครจะมีนัยเปรียบเทยีบและเปรียบต่างกับธรรมชาติ 
  

 ใคร ๆ ก็เรียกหล่อนว่าอีแรม แม่บอกว่าชือ่นีเ้หมาะกบัหล่อนนกั 

เพราะหล่อนเกิดในคืนขา้งแรมทีจ่นัทร์เสีย้วเรียวบาง ทางเดินในทอ้งทุ่งมืด
สนิทท าใหห้มอต าแยเดินทางล าบาก กว่าจะมาถึงแม่หล่อนก็เจ็บปวดเจียน
ตาย หล่อนยงัตวัด าอีกดว้ย ด าเหมือนถ่านทีใ่ชห้งุขา้วอย่างไรก็อย่างนัน้ ผิด
กบัจนัทร์พีส่าวของหล่อนทีข่าวผดุผ่องและพกัตร์พร้ิงดงัดวงเดือน แม่ยงับอก
อีกว่าปัญหาของหล่อนไม่ไดอ้ยู่ทีค่วามขีร้ิ้ว แต่อยู่ทีค่วามโง่ดกัดาน 

    บหุลนัแรม 267 

 

 คณุเฟ่ืองนัน้สขุภาพไม่ค่อยแข็งแรง เธอผอมเพรียวเหมือนหน่อไม้ 
ผิวขาวเผือดเหมือนแป้งแหง้ ๆ ผมดดัเป็นลอนงาม สวมใส่เสือ้ผา้หลากแบบ
งดงามเหมาะสม เธอมีกิริยาทีอ่่อนหวานน่าชมอยู่เสมอ วงสนทนายามบ่าย
ของพวกผูห้ญิงยกใหเ้ธอเป็นหวัหนา้ในทนัที 

    บหุลนัแรม  275 
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ตวัละครจะมีนัยเปรียบเทยีบและเปรียบต่างกับธรรมชาติ 
 

 บุญรอด  สาวคนซื่อขีริ้ว้ จิตใจงาม รักผืนดนิและ       

วิถีชีวิตชาวสวน  

 

 แม่ไม่ใช่คนสวยสกันิด จมูกใหญ่เกินไปเหมือนแนวเขาสูง
เด่นซ่ึงทอดยาว ไม่สอดรบักบัส่วนอืน่ใดของใบหน้า รูจมูกก็กว้าง
เหมือนโพรงถ ้ามืด ๆ แม่พ่นลมหายใจแรงจนเป็นทีเ่ลือ่งลือแกม
ลอ้เลียนรงัเกียจของบุคคลทัว่ไป ค้ิวปรกดกหนาร่มคร้ึมอยู่เหนือ
ดวงตาทีอ่ยู่ชิดกนัราวกบัเชือกเสน้ยาวทีท่ าดว้ยขนหยกุหยยุ ยายหรุ่ม
เป็นคนเดียวกระมงัทีพ่อใจร่างเล็กเพรียวซ่ึงเคลือ่นไหวไดแ้คล่วคล่อง
ราวกบัวิญญาณของแม่เป็นส่วนหน่ึงของสายลม 
 

    เหตแุหง่เสน่หา น.10 
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กลวธีิทางวรรณศิลป์ 

ตวัละครจะมีนัยเปรียบเทยีบและเปรียบต่างกับธรรมชาติ 
 คุณชงโค สาวท้องถิ่นผู้ชิงชังความล้าสมัยของบ้านเกดิและ
กระหายจะมีชีวติทนัสมัยแบบชาวเมือง 
 

 

 คณุชงโคไม่มีเวลาไต่ถามตวัเองมากนกัเกี่ยวกบัเร่ือง    
ความรัก เธอรักความสะดวกสบายและความมีหน้ามีตา ชอบส าเนียง
ของคนกรุงทีไ่ม่เหน่อเพีย้นอย่างคนในทุ่งนี้ ตวัเธอเองแม้จะไปอยู่กรุง
เพียงช่วงสัน้ ๆ แต่ก็แสร้งท าเป็นลืมภาษาถ่ินเดิมเสียจนส้ิน แม้ว่ามนั
จะแสนยากทีค่นเราจะท้ิงส าเนียงเดิมทีต่นเคยพูดมาแต่ออ้นแต่ออก
ไดอ้ย่างหมดจด     

     

    เหตแุหง่เสน่หา น.13 
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การสืบทอดขนบวรรณศิลป์โดยบรรยายบทอัศจรรย์ด้วย
ธรรมชาต ิ:  บทอัศจรรย์ระหว่างทิดเด่นกับบุญรอด 

 

       หล่อนรู้สึกว่าตนเองถูกดึงใหต้กลงท่ามกลางบึงบวับาน สายบวันบัร้อย
ซ่ึงอนัทีจ่ริงคือน้ิวมือ แขนขาของชายหนุ่มรัดรึง โลมไล้ทัง้เกาะเกี่ยวหล่อน
แนบแน่น มีสายบวัสายหน่ึงทีแ่ข็งแรงปานงูใหญ่รัดหล่อนไวร้าวกบัหล่อนคือ
เหยือ่ทีม่นัพยายามจะกลืนกิน แล้วหล่อนก็รู้สึกเหมือนแมลงภู่ตวัใหญ่อีก
หลายตวัต่อยหล่อนเขา้ทีเ่นินอก อีกทัง้ในทีเ่ร้นลบัซ่ึงยงัไม่เคยถูกใครล่วงล ้า 
หล่อนก็ถูกมนัต่อยเขา้ซ ้าแล้วซ ้าเล่าอย่างถนดัถนี ่หล่อนเจ็บแปลบจน    

ครวญคราง แต่ทีส่ดุแล้วดอกบวัทัง้หลายก็เคลื่อนเข้ามาปกคลมุเรือนร่างของ
หล่อนดว้ยกลีบอนัละมนุ กล่ินหอมอนัศกัด์ิสิทธ์ิประหลาดล ้าใหห้ล่อนเย็นซ่าน
ซ้ึงทรวงลึกสดุลึกจนร่างกายสัน่สะทา้น... 

    เหตแุห่งเสน่หา น.59 
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การสืบทอดขนบวรรณศิลป์โดยบรรยายบทอัศจรรย์ด้วย
ธรรมชาต ิ: บทอัศจรรย์แรมกับครูใหญ่ 

 

       มือเขาร้อนเหมือนไฟ ทกุอย่างของเขาร้อนเหมือนไฟและมนั  

แผดเผาหล่อน หลอมละลายหล่อน ดูดกลืนหล่อนตลอดทัว่ร่าง 
เหมือนมีพายปุระหลาดพดัผ่านฟากสวนแห่งนัน้ และมนัไดห้อบกลีบ
ดอกดาวกระจายปลิวว่อนข้ึนเหมือนผีเสือ้สีเหลืองรายรอบกายหล่อน
แต่หล่อนไม่มีเวลาจะชืน่ชมกบัความสวยงามของผีเสือ้ฝงูนัน้ เพราะ
พายโุหมกระหน ่าใส่หล่อน กระแทกกระทัน้ใส่หล่อนอย่างต่อเนือ่งจน
โลกทัง้โลกป่วนคลัง่... 
 

    บหุลนัแรม น.278 
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ความหมายของธรรมชาต ิ

 

      ความหมายของธรรมชาติที่ปรากฏในงานเร่ือง บุหลันแรม 

ในรูปเงา เหตุแห่งเสน่หา และแพรจันทร์ 

 

ธรรมชาตคืิอผู้ให้ก าเนิด  หล่อเลีย้งสรรพชีวิต 

ธรรมชาตคิือบ้าน คือเรือนตาย 

ธรรมชาตคืิอผู้ปลอบโยนให้คลายเศร้า เป็นเพื่อนยาม 

   มนุษย์ทุกข์ใจ ว้าเหว่ 

ธรรมชาตคิือความงามอันน่ามหศัจรรย์ 

 

      ความหมายของธรรมชาตทิี่พบในงานของเงาจันทร์ สอดคล้องกับ
แนวคดิของโรแมนตกิในหลายประเดน็ 
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ความหมายของธรรมชาต ิ

ธรรมชาตใินงานของเงาจันทร์ กับแนวคิดโรแมนตกิ 

 

            การเทดิทนูบูชาธรรมชาต ิ 

        การส านึกในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ   
        การส านึกในบุญคุณของธรรมชาตทิี่หล่อเลีย้งชีวิต   

            ความรักและหวงแหนธรรมชาตเิพราะเหน็ว่า
ธรรมชาตคืิอความสวยงาม มีคุณค่าต่อจิตใจมนุษย์   

        ความเจริญของสังคมสมัยใหม่เป็นส่ิงที่มารุกไล่
ท าลายธรรมชาตแิละสายสัมพนัธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างคนกับ
ธรรมชาติ      
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ความหมายของธรรมชาต ิ

ธรรมชาตใินงานของเงาจันทร์ผสานกับความเช่ือท้องถิ่น 

 

คนเคารพธรรมชาต ิธรรมชาตคืิอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ มีอ านาจในการ
บนัดาลให้พืชผลดีหรือไม่ดี  ดังนัน้มนุษย์ต้องยกย่องและ   

อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ 
 

เมื่อข้าวตัง้ท้อง จะมีพิธีเชิญขวัญแม่โพสพ 

 ขวัญเอย...เชิญขวัญเจ้าแม่มา  แม่โพสพที่ลูกบูชาจง
มารับเคร่ืองเซ่นไหว้ ลูกตัง้ใจจัดหามาให้แม่ขวัญฟ้าอรทยั     

ขอจงอ านวยสุข ขอให้ลูกพ้นทุกข์พ้นภัย ให้แม่ดแูลต้นข้าวให้
ฝักรวงฝักใหญ่ ขวัญแม่เอยอยู่ที่ใดโปรดมาสถิตในผืนนา      

เป็นมิ่งขวัญแหล่งหล้า ให้สายน า้ต้นกล้าอุดมร่มเย็น  
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ความหมายของธรรมชาต ิ

ธรรมชาตใินงานของเงาจันทร์ผสานกับความเช่ือท้องถิ่น 

 

ตวัละครที่รักและผูกพันกับธรรมชาตมิากๆ เมื่อตายไป
กลายเป็นวิญญาณ(ความเช่ือเร่ืองผีของไทย) ที่พทิักษ์บ้านเกิด 

พทิกัษ์ธรรมชาตใินถิ่นที่อยู่ของตวั 

 

 ยายมอญ   ตาย    ผียายมอญ 

 ฟ้าลั่น   ตาย  เสือสมิง 
 แพรจันทร์  ตาย  พรายแพรจันทร์ 
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      ยายมอญน่ันแหละตวัการใหญ่ ซ่องสุมเรียกร้องพวกผีทุ่งให้
ท าร้ายฟาร์มของเส่ียปึงที่บุกรุกที่บ้านนางเอย...พวกผีก็พากัน
ร่วมมือร่วมใจ  เร่ืองนีข้้าต้องยกนิว้ให้ยายมอญเหมือนกัน 

ความรักที่มีต่อลูกหลานบ้านเกิดอย่างจริงใจน่ันเอง ท าให้มัน
ชนะใจพวกผีซึ่งตามปกติต่างคนต่างอยู่ให้มารวมใจเป็นอันหน่ึง
อันเดยีวกันได้ส าเร็จ ...คืนนัน้ส่ิงที่ข้าท าคือก็คือสร้างก าแพง
ความมืดซ่อนบ้านนางเอยไว้ ปู่ บงึรวมก าลังกันบงัคับทะเลให้
พาฝนมาตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตา  ผีโขมดในป่าใหญ่รอบบงึ
บัวขาวขึน้ไปขี่หลังนายต ารวจทุกคน และท าให้หมาฝร่ังพวกนัน้
ตื่นกลัวจนแยกแยะอะไรไม่ได้   

 

 

     

 

 



Page 79 

ขอบคุณค่ะ 
 ขอบคุณค่ะ 

 


