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แนวคดินิเวศวจิำรณ์ (Ecocriticism) 

สือ่ควำมเชิงนิเวศ

อย่ำงไร 

เอื้องแสนเพง็กบัธรรมชำต ิ

ที่ถกูท ำใหศ้กัดิสทิธิ์ 
เอื้องแสนเพง็กบัแนวคดิมนุษย์

เป็นศูนยก์ลำง 

เอื้องแสนเพง็กบักศุโลบำยเชิงนิเวศ  



เอื้องแสนเพง็กบัธรรมชำตทิี่ถกูท ำใหศ้กัดิ์สทิธิ์  

แนวคิดเรื่องควำมศกัด์ิสทิธิ์ 
แนวคิดเรื่องควำมศกัดส์ทิธิ์ของ

ธรรมชำติ 

ควำมศกัด์ิสทิธิ์หมำยรวมถงึพื้นที่ ปรมิณฑล 

เหตกุำรณ์ และช่วงเวลำที่แตกต่ำงจำกโลกของ

มนุษย ์ท ำใหม้นุษยป์ระจกัษถ์งึสิง่สูงสง่ พื้นที่

แหง่ควำมศกัด์ิสทิธิ์อำจเป็นพื้นที่ทำงธรรมชำติ

หรอืพื้นที่ที่มนุษยส์รำ้งข้ึน โดยกำรท ำใหเ้ป็น

ควำมศกัด์ิสทิธิ์กระท ำผ่ำนระบบสญัลกัษณ์

ต่ำงๆ 

ควำมศกัด์ิสทิธิ์ทำงธรรมชำติ

หมำยถงึพื้นที่บกและน ้ำที่

มีสญัญะแสดงถงึจติ

วิญญำณของผูค้นและสงัคม

นั้นๆ  



เอื้องแสนเพง็  

แถน/

เทวดำ 

บำปบญุ 

คณุโทษ 



กระบวนกำรท ำใหศ้กัด์ิสทิธิ์ 

กำรน ำเสนอรูปลกัษณ์ของดอก

เอื้องแสนเพง็ 
กำรใชต้ ำนำนอธิบำย 

กำรก ำหนดระยะเวลำกำรผลดิอก กำรมีพื้นที่จ ำกดั 



การน าเสนอรูปลกัษณ์ของดอกเอื้องแสนเพง็  
กลบีของดอกเอื้องแสนเพง็กลมร ีและมีควำมกวำ้งเกอืบเท่ำฝ่ำมือของหลอ่น...ควำม

มหศัจรรยท์ี่สดุนั้นอยู่ที่สทีองสุกสกำวของกลบีดอก... 
หำกไม่ไดเ้หน็กบัตำในค ำ่คืนน้ี ดรสำตอ้งคดิว่ำเอื้องแสนเพง็เป็นดอกไมท้ี่ท ำมำจำก

ทองค ำ ดว้ยสทีองของมนัเปลง่ประกำยเรอืงรองอยู่ท่ำมกลำงรศัมีจนัทร.์.. 
อบัเกสรที่กึ่งกลำงดอกยิ่งมหศัจรรยม์ำกยิ่งกว่ำ เพรำะละอองเกสรของเอื้องแสนเพง็

นั้นฟุ้ งกระจำย เกดิเป็นผงสทีองเหลอืบรุง้ที่ระยิบระยบัรำวกบัมีดวงดำวดวงนอ้ยมำ

ชมุนุมกนัอยู่ที่ใจกลำง... 



จำกตวับทที่บรรยำยลกัษณะของดอก

เอื้องแสนเพง็ สงัเกตไดว่้ำ มีกำร

น ำเสนอใหก้ลบีและเกสรของดอกมี

ควำมตระกำรตำ แลดูคลำ้ยดอก

กลว้ยไมท้ี่ท ำมำจำกทองค ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่

ดูล ้ำค่ำในมมุมองของมนุษย ์ 
 



กำรใชต้ ำนำนอธิบำย 

ต ำนำนดอก 

เอื้องแสนเพง็  

ต ำนำน 

เวียงแสนเพง็  

 

นำงอ ัว้แสนเพง็  
ดอกเอื้องแสนเพง็ 



 

 

 

ควำมเช่ือมโยงกบัต ำนำนแถน 

กำรมีชนชัน้สูงศกัด์ิ 

ตอกย ้ำควำมศกัดิ์สทิธิ์ 



“...ทกุๆ หน่ึงพนัพระจนัทร์

เพญ็ จะเป็นช่วงเวลำที่ดำวบน

ทอ้งฟ้ำมีมำกกว่ำช่วงเวลำอืน่ใด 

มีมำกจนกระทัง่แสงดำวข่มแสง

พระจนัทรใ์หห้ม่นแสงลงไป 

ชำวเยำ้ที่น่ีเรยีกช่วงเวลำแบบน้ี

ว่ำฤดูดำว...”  

 

การถกูหอ้มลอ้มไปดว้ย

ความงดงาม 

กำรก ำหนด

ระยะเวลำ 

กำรผลดิอก 



กำรมีพื้นที่จ ำกดั 
ป่ำโหง 

คนภำยนอก 

เขำ้ไม่ถงึ บรวิำร 

กำรแบ่งแยกระหว่ำงพื้นที่ของธรรมชำติ

และพื้นที่ของมนุษยอ์ย่ำงชดัเจน 



กำรท ำใหด้อกเอื้องแสนเพง็มีควำมศกัด์ิสทิธิ์นั้น ลว้นแลว้แต่ท ำให ้

มนุษยไ์ดต้ระหนกัว่ำ ดอกเอื้องเป็นสิง่เลอค่ำ ไม่ควรอย่ำงยิ่งที่จะรุกล ้ำ 

ท ำรำ้ย กำรท ำใหศ้กัด์ิสทิธิ์จงึน ำไปสูก่ำรปกป้องและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

ในบรเิวณที่ดอกเอื้องแสนเพง็ข้ึนอยู่  

ซึ่งจะกลำ่วถงึในอกีหวัขอ้ต่อไป 



เอื้องแสนเพง็กบัแนวคดิมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลำง 

(Anthropocentric)   

กำรลดทอนควำมศกัด์ิสทิธิ์ของเทพ  

กำรถูกสำปใหเ้ป็นพชื 

กำรใชม้นุษยถ์อนค ำสำป  



กำรลดทอนควำมศกัด์ิสทิธิ์ของเทพ  

กเิลสของเทพ  

ควำมรกั /

ควำมลุม่หลง 

ควำมรษิยำ 



กำรถกูสำปใหเ้ป็นพชื 

กำรที่มนุษยถ์ูกสำปใหเ้ป็นธรรมชำติคอืควำมทกุข์

ทรมำนและมีกำรรอคอยวนัเวลำเพื่อใหห้ลดุพน้

จำกค ำสำปนั้น แสดงใหเ้หน็แนวคิดที่ว่ำกำรก ำเนิด

หรอืกำรด ำรงชีพดว้ยควำมเป็นมนุษยค์อืสิง่ที่

ประเสรฐิที่สุด   



กำรใชม้นุษยถ์อนค ำสำป  

หำกมองผิวเผินอำจดูคลำ้ยว่ำมนุษยเ์ป็นเผ่ำพนัธุท์ี่ต ำ่กว่ำเทพ  

แต่เม่ือพจิำรณำแลว้พบว่ำ มนุษยเ์ท่ำนั้นที่จะสำมำรถถอนค ำสำปได ้ดำร

กำประกำยในฐำนะเทพไม่สำมำรถแกไ้ขค ำสำปได ้จนกว่ำจะเกดิเป็น

มนุษย ์
 

 

นำงดำรกำประกำยเองไดร้บักำรลงโทษเช่นกนั โดยกำรใหเ้กดิเป็นมนุษย์

เพื่อใหรู้จ้กัควำมรกัที่แทจ้รงิ จงึจะสำมำรถแกค้ ำสำป ท ำใหน้ำงอ ัว้กลบั

เป็นมนุษยเ์พื่อครองรกักบัแถนได ้ 

กำรที่เทพถกูสำปใหเ้ป็นมนุษย ์

 



 

 

สิง่ที่น่ำสนใจคือ สำเหตทุี่ค ำสำปตอ้งถกูถอนเพื่อให ้

ดอกเอื้องแสนเพง็กลำยร่ำงเป็นนำงมนุษยเ์พรำะ 

“...เอื้องแสนเพง็เป็นเอื้องที่มีก ำเนิดมำจำกร่ำงกำยมนุษย ์ซ่ึงถอืว่ำเป็น

สิง่ไม่บรสิทุธิ์...เม่ือฤดูดำวเวียนมำถงึ จะเป็นช่วงเวลำที่เอื้องแสนเพง็

บำนและกลบักลำยร่ำงเป็นนำงอ ัว้แสนเพง็ เพื่อจะพบกบัแถนเมือง

แมนซ่ึงจะขบัรถมำ้ลงมำจำกเมืองฟ้ำอกีคร ัง้หน่ึง...”  

 



จำกตวับทที่กล่ำวมำแสดงใหเ้หน็ชดัถงึ

กรอบคดิว่ำมนุษยเ์ป็นเผ่ำพนัธุท์ี่

ประเสรฐิกว่ำเผ่ำพนัธุใ์ดๆ โดยเฉพำะ

เผ่ำพนัธุธ์รรมชำติ เพรำะร่ำงมนุษย์

เท่ำนั้นจงึจะสำมำรถครองรกักบัเทพได ้



เอื้องแสนเพง็กบักศุโลบำยเชิงนิเวศ  

พื้นที่อนัตรำยกบักศุโลบำยเชิงนิเวศ 

ดอกเอื้องแสนเพง็กบัควำมเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกบัมนุษยแ์ละธรรมชำต ิ 
 



พื้นที่อนัตรำยกบักศุโลบำยเชิงนิเวศ  

“เป็นป่ำตน้น ้ ำที่มีผี

มำกมำยสงิสถติอยู่”  
“ปกติแลว้ กะนำแปะยอ้งอยู่ในป่ำโหง...พวก

มนัจะออกมำในช่วงฤดูดำว...ที่พวกมนัออกมำ 

กเ็พื่อจะป้องกนัไม่ใหผู้ค้นบกุบ ัน่ด ัน้ดน้ผ่ำน

ไปจนถงึเวียงแสนเพง็...กะนำแปะยอ้งจะ

พทิกัษเ์วียงแสนเพง็เอำไว ้มิใหผู้ใ้ดกล ้ำกรำย

เขำ้ใกล”้  
 

 “มีนกเงอืกมำกอย่ำงน้ี 

แสดงว่ำในบรเิวณน้ียงั

สมบูรณ์ดีมำก...แลว้ท ำ

ใหเ้รำไม่ตอ้งกลวังู

ดว้ย” 



ดงันั้นหำกน ำควำมศกัด์ิสทิธิ์ของพื้นที่มำ

พจิำรณำจะพบว่ำ พื้นที่ป่ำโหงนั้นเป็นพื้นที่ที่ถูก

ท ำใหศ้กัด์ิสทิธิ์น ำไปสูก่ำรอนุรกัษ ์ดงัที่ 

Robert Wild และ 

Christopher McLeod กล่ำว
ว่ำ พื้นที่ศกัด์ิศกัด์ิสทิธิ์เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในกำร

อนุรกัษชี์วิตหลำยชีวิตในพื้นที่นั้นๆ 



ดอกเอื้องแสนเพง็กบัควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของมนุษยแ์ละ

ธรรมชำต ิ 

มนุษย ์ ธรรมชำติ 



Sally  
 

ธรรมชำตมิีควำมเช่ือมโยงกบัสำยพนัธุม์นุษย ์ดงันั้น

ธรรมชำตคิวรจะไดร้บักำรเคำรพเช่นเดียวกบัมนุษย ์ 

ดงันั้นกศุโลบำยน้ีจงึช่วยปกป้องไม่ใหค้นในทอ้งถิ่นเขำ้ท ำรำ้ยดอกเอื้อง

และมีควำมเคำรพย ำเกรงในควำมศกัด์ิสทิธิ์ของเอื้องแสนเพง็ 

ท ำรำ้ยดอกเอื้อง = ท ำรำ้ยมนุษย ์



หำกมองในมมุนิเวศวิทยำ ดอกเอื้องแสนเพง็

เป็นเหมือนตวัแทนของธรรมชำตทิี่มีกลไกกำร

ป้องกนักำรถกูท ำลำยจำกน ้ำมือมนุษย ์ไม่ว่ำจะ

เป็นกำรก ำเนิดในพื้นที่ปิดที่หอ้มลอ้มดว้ยพชื

และสตัวม์ีพษิมำกมำย มีกำรผลดิอกเป็น

ช่วงเวลำ กำรใชต้ ำนำนมำอธิบำยสำเหตกุำรเกดิ

ของดอกเอื้องแสนเพง็ท ำใหธ้รรมชำติมีควำม

ลกึลบัและไม่มนุษยส์ำมำรถเขำ้ใจไดว้่ำเป็นจริง

หรอืเท็จ 
 



สรุป 
ดอกเอื้องแสนเพง็

สำมำรถสือ่ควำม

เชิงนิเวศ 



ขอ้สงัเกต 

กำรสูญสลำยของนำงอ ัว้ 

กำรสูญสลำยของควำม

ศกัด์ิสทิธิ์ของธรรมชำติ 

กำรสูญสลำยของ

ต ำนำน 



 

หำกมองผิวเผินอำจพบว่ำ  

ดอกเอื้องแสนเพง็น ำไปสูก่ำร

ประกอบสรำ้งควำมจรงิที่ว่ำมนุษย์

มองธรรมชำตว่ิำมีควำมศกัด์ิสทิธิ์ แต่

เมื่อพจิำรณำแลว้กลบัพบมำยำคติที่

ซ่อนอยู่ 
 



จะเหน็ไดว่้ำ ค ำสำปเสือ่มลงเม่ือดรสำ หรอืดำรกำประกำยกลบั

ชำติมำเกดิ มีเหตกุำรณ์ที่ท ำใหเ้ขำ้ใจในควำมรกัที่แทจ้รงิและ

ไดพ้บรกัแทก้บัคนรกั ซึ่งกำรแกค้ ำสำปเป็นผลประโยชน์ของ

ฝ่ำยมนุษยด์ว้ย 

 



ดงันั้นอำจมองไดว้่ำ เอื้องแสนเพง็จงึน ำไปสูก่ำร

ประกอบสรำ้งควำมจรงิใหก้บัธรรมชำติว่ำ มนุษย์

สถำปนำธรรมชำตใิหมี้ควำมศกัด์ิสทิธิ์เพยีงชัว่

ระยะเวลำหน่ึงเท่ำนั้น เม่ือมนุษยไ์ดร้บัประโยชน์

สว่นตนควำมศกัด์ิสทิธิ์ของธรรมชำตกิไ็ดสู้ญ

สลำยไป ดงันั้น ควำมศกัด์ิสทิธิ์ของธรรมชำตจิงึ

ไม่ไดค้งอยู่อย่ำงเสถยีร 



ควำมยอ้นแยง้ของกำรมอง

ธรรมชำต ิ

ธรรมชำติถกูท ำให ้

ศกัด์ิสทิธิ์ 

ควำมศกัด์ิสทิธิ์ของธรรมชำติ 

ถกูท ำใหสู้ญสลำย 



กำรน ำแนวคดิกำรวจิำรณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศมำใชใ้นกำรมอง

ดอกเอื้องแสนเพง็ท ำใหเ้หน็ถงึตวัละครเหนือจรงิในมมุที่

แตกต่ำงออกไป ซึ่งไม่ไดเ้ป็นเพยีงตวัละครที่เกดิจำกจนิตนำกำร

เท่ำนั้น แต่ยงัแฝงแงค่ดิที่มนุษยมี์ต่อธรรมชำตอิกีดว้ย กรอบคดิ

ดำ้นวรรณคดีสเีขียวช่วยในกำรตอบค ำถำมเรื่องนยัที่ซ่อนอยู่จำก

ตวับทวรรณกรรม ที่น่ำสนใจคอื แนวคดิดงักลำ่วไม่เพยีงใชใ้น

กำรวเิครำะหว์รรณกรรมแนวธรรมชำต ิ(Green 

Writing) เท่ำนั้น แต่ยงัสำมำรถน ำมำถอดรหสัควำมเหนือ

จรงิเชิงนิเวศในนวนิยำยที่ว่ำดว้ยควำมเหนือจรงิไดอ้ย่ำงแยบยล 



จบกำรน ำเสนอ 


