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Abstract 

Hughes’s reinvention of the georgic tradition in Moortown Diary(1979) incorporates 

farming practice and hard labour in animal husbandry and the cultivation of the land which 

constitute his environmental awareness. His poetry of agriculture is engaged with birth and 

death, growth and decay, success and failure, the interactions between humans and animals along 

the changing seasons, with the necessity of human labour and custodianship. This paper considers 

Hughes’s writing process as capturing the first-hand experience of farming and investigates the fresh 

capacity of free verse to follow animals and human beings’ interactions with their environments in ‘full 

rawness and immediacy’.Reading Hughes’s poetry of farm work as a form of memorial in the 

elegiac convention reveals the poet’s close and dynamic relationship with external nature 

(control and appropriation of the land and other creatures) in order to remember and mourn the 

deceased farming figure. I argue that Moortown farm is a mourning landscape that memorialises 

the dead; Hughes represents his father-in-law, Jack Orchard’s heroic and physical labour in 

working with the earth, machines, and animals. In relation to the georgic convention and pastoral 

elegy, lamentation in the external environment unfolds the presence/absence of the land steward 

and the strong bond with his subjects (animals and the farmland). 
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Moortown Diary: ขนบวรรณศิลป์กสิกรรมและบทก ำสรวลท้องทุ่งในบทกวีของเท็ดฮ้ิวจส์ 

         ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง2 

กวีนิพนธ์ชุด Moortown Diary (1979) ถือเป็นกำรสร้ำงสรรค์ขนบวรรณศิลป์จอร์จิค (Georgic) เพ่ือรื้อ

ฟ้ืนจินตนำกำรกสิกรรมในบริบทใหม่โดยผนวกเอำกำรเกษตรและแรงงำนในกำรปศุสัตว์น ำเสนอในบทกวี กำรพลิก

ฟ้ืนผืนดินเพ่ือกำรเพำะปลูกในงำนวรรณกรรมสะท้อนมุมมองควำมสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชำติและส ำนึกต่อ

สิ่งแวดล้อม บทกวีแห่งเกษตรกรรมนี้พิจำรณำกำรเกิดและกำรตำย กำรเติบโตและเสื่อมสลำย ตลอดจนกำรเลี้ยง

สัตว์ทั้งที่ประสบผลส ำเร็จและล้มเหลวที่แสดงควำมสัมพันธ์ของมนุษย์และสัตว์แบบต่ำงตอบแทนตลอดวัฏจักร

ฤดูกำลโดยอำศัยควำมอุตสำหะของชำวไร่ผู้ดูแลเอำใจใส่ปศุสัตว์นั้น บทควำมนี้มุ่งพิจำรณำกระบวนกำรเขียนอัน

ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเกษตรและศึกษำรูปแบบกลอนเปล่ำที่น ำเสนอปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และ

สัตว์ผ่ำนกำรช่วยเหลือ กำรควบคุมและกำรอภิบำลสัตว์เลี้ยงเหล่ำนั้น ในส่วนที่สองพิจำรณำบทกวีชุดนี้โดยอำศัย

ขนบบทก ำสรวลท้องทุ่งอำลัยผู้วำยชนม์ Pastoral elegy ซี่งสะท้อนให้เห็นกำรใช้งำนวรรณศิลป์ในฐำนะกำรสร้ำง 

“อนุสรณ์”แห่งกำรทุ่มเทเอำใจใส่และควำมสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติ (กำรควบคุม และกำร

ใช้ประโยชน์จำกสัตว์และผืนดินผ่ำนกสิกรรม) บทกวีชุดนี้อุทิศให้แด่แจ๊ค ออร์ชำร์ด (Jack Orchard) บิดำของ

ภรรยำผู้ เขียน ผู้ เป็นแรงบันดำลใจ ผู้ อุตสำหะในกำรพลิกผืนดิน งำนเขียนร่วมสมัยดังกล่ำวแสดงให้เห็น

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรอำลัยต่อชำวไร่ผู้อุตสำหะและควำมผูกพันกับท้องนำท้องไร่และปศุสัตว์เหล่ำนั้น  
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