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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ต้องการวิเคราะห์ดอก “เอ้ืองแสนเพ็ง” ในนวนิยายเรื่อง “ฤดูดาว” บทประพันธ์ของ 
“พงศกร”  ซึ่งเป็นดอกไม้ประหลาด บานเพียงทุกหนึ่งพันคืนเพ็ญหรือทุกแปดสิบปี เพ่ือกลายร่างเป็นมนุษย์
และรอแถนเมืองแมนรับขึ้นไปบนสวรรค์ ดอกเอ้ืองแสนเพ็งกลายเป็นต านานเล่าขานในดอยผาช้างร้อง เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่า ดอกเอ้ืองแสนเพ็งมีนัยยะเชิงนิเวศท่ีน่าสนใจดังนี้ เอื้องแสนเพ็งกับธรรมชาติที่ถูกท าให้
ศักดิ์สิทธิ์ เอื้องแสนเพ็งกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเอ้ืองแสนเพ็งกับกุศโลบายเชิงนิเวศ ประเด็นแรก 
เอ้ืองแสนเพ็งในฐานะธรรมชาติที่ถูกท าให้ศักดิ์สิทธิ์โดยวิธีต่างๆ ได้แก่ การน าเสนอลักษณะภายนอกของ
ดอกไม้ การใช้ต านานอธิบาย การก าหนดระยะเวลาการผลิดอก และการมีพ้ืนที่จ ากัด ประเด็นที่สอง เอื้องแสน
เพ็งกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง พบว่า มีการสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
การลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของเทพ การถูกสาปให้เป็นพืช และการใช้มนุษย์ถอนค าสาป ประเด็นสุดท้ายคือ
เอ้ืองแสนเพ็งกับกุศโลบายเชิงนิเวศ พบว่าเอ้ืองแสนเพ็งมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่อันตรายที่ใช้เป็นกุศโลบายเชิง
นิเวศและที่น่าสนใจคือดอกเอ้ืองแสนเพ็งแสดงถึงนัยยะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมนุษย์และธรรมชาติ 
นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงธรรมชาติกับเพศหญิงอย่างเห็นได้ชัด ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจคือ ในตอนท้ายที่ดอก
เอ้ืองกลายเป็นมนุษย์และขึ้นไปบนสวรรค์ การสูญสลายของดอกเอ้ืองแสนเพ็งเท่ากับเป็นการท าให้ต านาน
กลายเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัด หรือเป็นการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติลง  
1. บทน ำ  

ฤดูดาว เป็นบทประพันธ์ของ พงศกร เล่าถึงต านานพ้ืนเมืองของชาวบ้านผาช้างร้อง มีเรื่องเล่าว่า 
“นางอ้ัวแสนเพ็ง” เป็นหญิงสาวที่ถูกสาปโดยนางดารกาประกาย ให้กลายเป็นดอกเอ้ืองแสนเพ็งอยู่ในพ้ืนที่หลง
ส ารวจ ห่างไกลจากผู้คน และบานทุกๆหนึ่งพันพระจันทร์เพ็ญ เพื่อกลายร่างเป็นมนุษย์ขึ้นสู่สรวงสวรรค์หรือ
เมืองแถน เพื่อพบกับคนรักแต่ดอกเอ้ืองแสนเพ็งจะไม่บานเมื่อถูกรบกวนจากบุคคลภายนอก ต านานนี้สร้าง
ความสนใจให้กับดรสา ซึ่งเป็นนางดารกาประกายกลับชาติมาเกิด ดรสาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมชาติ
วิทยา เมื่อเธอทราบต านานเกี่ยวกับดอกเอ้ืองแสนเพ็ง ด้วยความที่เป็นนางดารกาประกายกลับชาติมาเกิด เธอ
จึงมีความสนใจและเห็นใจนางอ้ัวแสนเพ็งอย่างหาสาเหตุไม่ได้ และสัญญากับตนเองว่าต้องช่วยเหลือให้นางอ้ัว
แสนเพ็งคืนร่างเป็นมนุษย์ โดยการพิทักษ์และปกปักรักษา รวมถึงศึกษาความเป็นมาของนางอ้ัวแสนเพ็ง เพื่อ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท าให้ดอกเอ้ืองดังกล่าวบานและกลายร่างเป็นมนุษย์ สิ่งที่น่าสนใจคือ ดอกเอ้ืองแสน
เพ็ง ไม่ได้เป็นเพียงตัวละครเหนือจริงเชิงนิเวศท่ีให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ชวนให้ติดตามค้นหาเท่านั้น 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าหากผ่านแนวคิดทางวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศแล้ว ดอกเอ้ืองแสนเพ็งยังแฝงแง่คิด
และนัยต่างๆมากมาย 

แนวคิดการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศสามารถน าไปสู่การค้นพบว่า ดอกเอ้ืองแสนเพ็งสามารถสื่อ
ความเชิงนิเวศได้หลายประการ ค าถามของการวิจัยคือ ดอกเอ้ืองแสนเพ็งสามารถสื่อความเชิงนิเวศอย่างไร 
ประเด็นที่น่าสนใจในนวนิยายเรื่องนี้มี 3 ประเด็น ได้แก่ เอ้ืองแสนเพ็งกับธรรมชาติที่ถูกท าให้ศักดิ์สิทธิ์ เอ้ือง
แสนเพ็งกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเอ้ืองแสนเพ็งกับกุศโลบายเชิงนิเวศ  
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บทความเรื่องนี้พิจารณา “ดอกเอ้ืองแสนเพ็ง” บนฐานคิดของการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึง
น ามาตอบค าถามนัยเชิงนิเวศ วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศพิจารณาความจริงของมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และในด้านที่เป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ โดยโน้มเอียงที่จะประสาน
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในฐานะการส่งเสริมซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ธรรมชาติแสดงให้
เห็นบทบาทท่ีสมบูรณ์ในมนุษย์และมีการละเลยที่จะพูดถึงอย่างจริงจัง Igba Luga  (2010: 203) กล่าวว่า 
โดยรวมของกระบวนการและการกลายเป็นโลกใบหนึ่ง การเข้าไปในโลกและระบบนิเวศและมนุษย์เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ นี่คือข้อพิสูจน์ว่าความจริงแล้วมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ผู้ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบและท าให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง  

Asika และ Madu (2015: 32-42) กล่าวถึงวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศไว้ในบทความ 
“Eurocentrism and the African frora and fauna: an ecocritical discourse of Obinkarm 
Echewa’s The Land’s Lord” ว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดในการมองวรรณกรรม เป็นการวิจารณ์ที่มาจาก
ความคิดเรื่องวรรณคดีสีเขียว วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศถูกใช้ครั้งแรกโดย William Rueckert ในปี 1978 
ในบทความชื่อ “Literature and Ecology: An Experment in Ecocriticism” แนวคิดนี้เป็นการขับเคลื่อน
ความคิดเชิงนิเวศในวรรณคดีศึกษา วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศมีพัฒนาการการวิจารณ์และการวิเคราะห์ที่
หลากหลาย มีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของแนวคิดนี้ วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศเป็น
การศึกษาวรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อมจากสหวิทยาการหรือศาสตร์สองศาสตร์ขึ้นไป ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปจนถึง
ศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ค านิยามของวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศอาจแตกต่างกันไป แต่ก็มีลักษณะร่วมกันคือ สนใจศึกษา
วรรณกรรมและธรรมชาติในฐานะการมองธรรมชาติในมุมใหม่และการท าให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงโลกท่ีไม่ได้มีแค่
มนุษย์อาศัยอยู่และน าไปสู่การตระหนักถึงความมีอยู่ของธรรมชาติ วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศมีการอ้างถึง
หลักฐานที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พิจารณาถึงผลกระทบที่มนุษย์กระท าต่อ
ธรรมชาติ จากท่ีกล่าวมานั้น เราสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดนี้สนใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน
มุมมองเชิงนิเวศในวรรณกรรม และรวมถึงการพิจารณาทัศคติผู้เขียนที่มีต่อธรรมชาติด้วย วรรณกรรมวิจารณ์
เชิงนิเวศเป็นแนวคิดที่แตกแขนงจากแนวคิดการวิจารณ์วรรณคดี ซึ่งพิจารณาธรรมชาติ มนุษย์ และการกระท า
ที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติถูกใช้อย่างเป็นทางการในปี 1990 และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วในการวิจารณ์
วรรณกรรม ในวงการวิชาการได้มีการวิจารณ์ถึงความไม่เป็นธรรมของมนุษย์และการตักตวงเอาผลประโยชน์
จากธรรมชาติ ซึ่งแสดงถึงบทบาทส าคัญในชีวิตและการอยู่รอดของมนุษยชาติ 

Animesh Roy (2014: 93) กล่าวว่า วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศมีวิธีการศึกษาท่ีคล้ายกับ
วัฒนธรรมศึกษา เช่น หลังอาณานิคม มาร์กซิสม์   เควียร์ หรือสตรีนิยม เพียงแตกต่างในมุมท่ีใช้มอง เช่น สตรี
นิยมพยามยามจะสืบสาวการจัดประเภทของเพศและเพศวิถีที่น าเสนอในวรรณกรรมและมีความติดท่ีผันแปร
ตามกาลเวลาอย่างไรและมีอิทธิพลต่อปัจจุบันอย่างไร วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศก็คล้ายคลึงกันในการท า
ความเข้าใจธรรมชาติว่ามีการน าเสนอในวรรณกรรมอย่างไรและความคิดท่ีมีต่อธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อ
มนุษย์อย่างไร พัฒนาการน าเสนอธรรมชาติในวรรณกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมทั้งการศึกษา
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ แนวคิดวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศใช้เพ่ือตอบค าถามหลักของ
บทความนี้ นั่นคือ ต านานเอ้ืองแสนเพ็งสามารถสื่อความเชิงนิเวศอย่างไร และสามารน าไปสู่การประกอบสร้าง
ความจริงเรื่องธรรมชาติในมุมมองของมนุษย์อย่างไร  
2. เอื้องแสนเพ็งในฐำนะธรรมชำติที่ถูกท ำให้ศักดิ์สิทธิ์  
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 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (2546:2-3) ได้อธิบายถึงความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า ความ
ศักดิ์สิทธิ์หมายรวมถึงพ้ืนที่ ปริมณฑล เหตุการณ์ และช่วงเวลาที่แตกต่างจากโลกของมนุษย์ ในชีวิตประจ าวัน 
สามารถท าให้มนุษย์ประจักษ์ถึงสิ่งสูงส่ง ซึ่งอาจครอบคลุมถึงโลกอดีต อนาคต หรืออาจเป็นโลกของภูตผี หรือ
โลกของเทพ พื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์อาจเป็นพ้ืนที่ทางธรรมชาติหรือพ้ืนที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยการท าให้เป็น
ความศักดิ์สิทธิ์กระท าผ่านระบบสัญลักษณ์ต่างๆ Robert Wild และ Christopher McLeod (2008:7) ได้
กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติว่า ความศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติหมายถึงพ้ืนที่บกและน้ าที่มีสัญญะแสดง
ถึงจิตวิญญาณของผู้คนและสังคมนั้นๆ  

จากนวนิยายเห็นได้ว่าความเป็นเอื้องแสนเพ็งมีความผูกโยงกับเรื่องความเชื่อเรื่องแถนหรือเทวดา 
บาปบุญคุณโทษ น าไปสู่การถูกท าให้ศักดิ์สิทธิ์โดยวิธีการต่างๆ การวิเคราะห์ส่วนนี้จะเน้นกระบวนการท าให้
ศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ การน าเสนอลักษณะภายนอกของดอกไม้ การใช้ต านานอธิบาย การก าหนดระยะเวลาการผลิ
ดอก และการมีพ้ืนที่จ ากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นแรก การน าเสนอลักษณะภายนอกของดอกเอ้ืองแสนเพ็ง จากนวนิยายพบว่า เอ้ืองแสนเพ็งมี
การน าเสนอให้ดูงดงามตระการตา น าเสนอให้ดอกเอ้ืองแสนเพ็งเป็นดอกไม้ผิดประหลาดด้วยความงดงาม ต่าง
จากดอกไม้ทั่วไป  

กลีบของดอกเอ้ืองแสนเพ็งกลมรี และมีความกว้างเกือบเท่าฝ่ามือของหล่อน...ความ
มหัศจรรย์ที่สุดนั้นอยู่ที่สีทองสุกสกาวของกลีบดอก... 

หากไม่ได้เห็นกับตาในค่ าคืนนี้ ดรสาต้องคิดว่าเอ้ืองแสนเพ็งเป็นดอกไม้ที่ท ามาจากทองค า 
ด้วยสีทองของมันเปล่งประกายเรืองรองอยู่ท่ามกลางรัศมีจันทร์... 

อับเกสรที่กึ่งกลางดอกยิ่งมหัศจรรย์มากยิ่งกว่า เพราะละอองเกสรของเอื้องแสนเพ็งนั้นฟุ้ง
กระจาย เกิดเป็นผงสีทองเหลือบรุ้งที่ระยิบระยับราวกับมีดวงดาวดวงน้อยมาชุมนุมกันอยู่ที่ใจกลาง... 

(พงศกร, 2556: 572) 
จากตัวบทที่บรรยายลักษณะของดอกเอ้ืองแสนเพ็ง สังเกตได้ว่า มีการน าเสนอให้กลีบและเกสรของ

ดอกมีความตระการตา แลดูคล้ายดอกกล้วยไม้ที่ท ามาจากทองค า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดูล้ าค่าในมุมมองของมนุษย์  
ประเด็นที่สอง ต านานดอกเอ้ืองแสนเพ็งมีความเก่ียวโยงกับต านานเวียงแสนเพ็ง ซึ่งปัจจุบันคือป่าโหง 

อันเป็นที่อยู่ของดอกเอ้ืองนี้ มีการใช้ต านานอธิบายความเป็นมาของดอกเอ้ืองแสนเพ็ง ต านานเล่าว่า ดอกเอ้ือง
แสนเพ็งเดิมคือนางอ้ัวแสนเพ็ง เป็นเจ้าหญิงแห่งเวียงแสนเพ็ง มีความงามระบือไปถึงเมืองแถน  

“เมื่อแถนเมืองแมนมาถึงท่ีนัดหมาย ก็ได้พบเพียงร่างไร้วิญญาณของนางคนรัก แถนเมือง
แมนเศร้าโศกมาก น้ าตาของแถนเมืองแมนไหลหลั่งออกมาราวกับสายเลือด และน้ าตาหยดหนึ่งนั้นได้
หล่นลงไปต้องร่างของอ้ัวแสนเพ็ง นางอ้ัวแสนเพ็งเริ่มขยับร่างกายเหมือนจะฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่ง
ท าให้แถนเมืองแมนดีใจมาก แต่อนิจจา...นางดารกาประกายที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ด้วยความแค้นเคือง
ยิ่งโกรธเกรี้ยว เมื่อเห็นว่าแถนเมืองแมนยังไม่คลายรักจากนางมนุษย์ ดารกาประกายจึงใช้อ านาจมน
ตราที่มีอยู่ทั้งหมด สาปให้ร่างที่ก าลังจะฟ้ืนคืนชีพของนางอ้ัวแสนเพ็งกลายไปเป็นดอกเอ้ืองสีเหลืองดุจ
ทองค าบริสุทธิ์” 

(พงศกร, 2556: 116) 
จากต านานเห็นได้ว่า ต านานเรื่องดอกเอ้ืองเป็นการตอกย้ าความศักดิ์สิทธิ์ว่า มีเรื่องราว มีประวัติ

ความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับแถน ซึ่งเป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์และเป็นที่เคารพของคนในท้องถิ่น นอกจากนั้นจาก
ต านานยังแสดงให้เห็นว่า แม้นางอ้ัวจะกลายร่างเป็นดอกไม้แต่ก็เป็นดอกไม้ที่มีความงดงามและสูงส่งกว่า
ดอกไม้ทั่วไป  
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ประเด็นที่สาม การก าหนดช่วงเวลาให้ดอกเอ้ืองแสนเพ็งผลิบาน นั่นคือ ดอกเอ้ืองแสนเพ็งจะบาน
เฉพาะช่วงฤดูดาวเท่านั้น ฤดูดาวจะเวียนมาใน “...ทุกๆ หนึ่งพันพระจันทร์เพ็ญ จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวบน
ท้องฟ้ามีมากกว่าช่วงเวลาอ่ืนใด มีมากจนกระทั่งแสงดาวข่มแสงพระจันทร์ให้หม่นแสงลงไป ชาวเย้าที่นี่เรียก
ช่วงเวลาแบบนี้ว่าฤดูดาว...” (พงศกร, 2556: 301) การก าหนดระยะเวลาเช่นนี้เป็นการตอกย้ าความสูงส่งใน
ลักษณะทีว่่า ดอกเอ้ืองแสนเพ็งมีความผิดประหลาดจากดอกไม้ทั่วไป ที่น่าสนใจคือ การบานของดอกเอ้ืองมี
ความสัมพันธ์กับช่วงฤดูดาวซึ่งเป็นช่วงที่ท้องฟ้ามีความงดงาม นั่นแสดงให้เห็นว่า เอ้ืองแสนเพ็งถูกห้อมล้อมไป
ด้วยความงดงาม ความสูงส่ง  

ประเด็นทีส่ี่ การน าเสนอให้ดอกเอ้ืองแสนเพ็งก าเนิดในเฉพาะป่าโหง ซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ปิด คือ
พ้ืนที่ที่คนภายนอกเข้าไม่ถึง “ไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้ย่างกรายเข้าไปในเขตหวงห้ามนั้น” (พงศกร, 2556: 
167)  มีบริวารคอยคุ้มครองและพร้อมจะท าร้ายผู้ที่คิดร้ายกับดอกเอ้ืองแสนเพ็ง ได้แก่ ดอกเอ้ืองแสนผาและ
แมงมุมพิษ เป็นการแสดงถึงการแบ่งแยกระหว่างพ้ืนที่ของธรรมชาติและพ้ืนที่ของมนุษย์อย่างชัดเจน 

การท าให้ดอกเอ้ืองแสนเพ็งมีความศักดิ์สิทธิ์นั้น ล้วนแล้วแต่ท าให้มนุษย์ได้ตระหนักว่า ดอกเอ้ืองเป็น
สิ่งเลอค่า ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะรุกล้ า ท าร้าย การท าให้ศักดิ์สิทธิ์จึงน าไปสู่การปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
บริเวณท่ีดอกเอ้ืองแสนเพ็งขึ้นอยู่ ซึ่งจะกล่าวถึงในอีกหัวข้อต่อไป 
3. เอื้องแสนเพ็งกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลำง (Anthropocentric)   

เมื่อพิจารณาดอกเอ้ืองแสนเพ็งอีกมุมหนึ่ง ท าให้พบว่า ดอกเอ้ืองแสนเพ็งเป็นตัวแทนสื่อถึงแนวคิด
มนุษย์เป็นศนูย์กลางใน 3 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ การลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของเทพการถูกสาปให้เป็นพืช 
และการใช้มนุษย์แก้ค าสาป มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นแรก การลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของเทพ ดอกเอ้ืองแสนเพ็งเกิดจากกิเลสของเทพ คือ ความ
ลุ่มหลงของแถนที่มีต่อนางอ้ัว นั่นคือ  

“แถนเมืองแมนราชบุตรอยากเห็นนางอ้ัวแสนเพ็งมาก ดังนั้นในคืนคืนวันเพ็ญที่เมืองฟ้ากับ
เมืองมนุษย์เปิดให้เห็นกัน แถนเมืองแมนก็เลยชักรถม้าลงจากเมืองแถน เพ่ือมาดูว่านางอ้ัวแสนเพ็ง
สวยตามค าร่ าลือหรือไม่...แต่แถนเมืองแมนก็ลอบลงมาพบกับนางอ้ัวแสนเพ็งทุกคืนวันเพ็ญ แถนเมือง
แมนตั้งใจจะพานางอ้ัวแสนเพ็งขึ้นไปบนเมืองแถนด้วย”  

(พงศกร, 2556: 167) 
นั่นท าให้นางดารกาประกายคู่หมายของแถนเกิดความริษยาน าไปสู่ค าสาปในที่สุด อาจกล่าวได้ว่า 

ดอกเอ้ืองแสนเพ็งเป็นตัวแทนของกิเลสเทวดา เป็นการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของเทพลง  
ประเด็นที่สอง การถูกสาปให้เป็นพืชหรือการถูกสาปให้เป็นธรรมชาติ สุริยา รัตนกุล (2557 อ้างใน 

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล, 2558: 62) ได้กล่าวถึงค าสาปไว้ว่า ค าสาปเป็นค าแช่งของผู้มีฤทธิ์เดช มีอ านาจให้ผู้ถูก
สาปมีอันเป็นไปต่างๆ ที่ถูกสาปต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากค าสาปนั้น เมื่อน าแนวคิดเรื่องค าสาปมา
พิจารณาพบว่า การที่มนุษย์ถูกสาปให้เป็นธรรมชาติคือความทุกข์ทรมานและมีการรอคอยวันเวลาเพื่อให้หลุด
พ้นจากค าสาปนั้น แสดงให้เห็นแนวคิดท่ีว่าการก าเนิดหรือการด ารงชีพด้วยความเป็นมนุษย์คือสิ่งที่ประเสริฐ
ที่สุด   

ประเด็นที่สาม การใช้มนุษย์แก้ค าสาป นางดารกาประกายเองได้รับการลงโทษเช่นกัน โดยการให้เกิด
เป็นมนุษย์เพ่ือให้รู้จักความรักที่แท้จริง จึงจะสามารถแก้ค าสาป ท าให้นางอั้วกลับเป็นมนุษย์เพ่ือครองรักกับ
แถนได้ การที่เทพถูกสาปให้เป็นมนุษย์ หากมองผิวเผินอาจดูคล้ายว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ ากว่าเทพ แต่เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่า มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถถอนค าสาปได้ ดารกาประกายในฐานะเทพไม่สามารถแก้ไขค า
สาปได้ จนกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ 
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สิ่งที่น่าสนใจคือ สาเหตุที่ค าสาปต้องถูกถอนเพ่ือให้ดอกเอ้ืองแสนเพ็งกลายร่างเป็นนางมนุษย์เพราะ 
“...เอ้ืองแสนเพ็งเป็นเอื้องที่มีก าเนิดมาจากร่างกายมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์...เมื่อฤดู

ดาวเวียนมาถึง จะเป็นช่วงเวลาที่เอื้องแสนเพ็งบานและกลับกลายร่างเป็นนางอ้ัวแสนเพ็ง เพื่อจะพบ
กับแถนเมืองแมนซึ่งจะขับรถม้าลงมาจากเมืองฟ้าอีกครั้งหนึ่ง...”  

(พงศกร, 2556: 117)  
จากตัวบทที่กล่าวมาแสดงให้เห็นชัดถึงกรอบคิดว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ประเสริฐกว่าเผ่าพันธุ์ใดๆ 

โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์ธรรมชาติ เพราะร่างมนุษย์เท่านั้นจึงจะสามารถครองรักกับเทพได้ 
4. เอื้องแสนเพ็งกับกุศโลบำยเชิงนิเวศ  

เมื่อพิจารณาดอกเอ้ืองแสนเพ็งในมุมมองทางนิเวศวิทยาพบว่า เอื้องแสนเพ็งเป็นกลไกของกุศโลบาย
เชิงนิเวศในเชิงการอนุรักษ์ในสองลักษณะได้แก่ พ้ืนที่อันตรายกับกุศโลบายเชิงนิเวศและ ดอกเอ้ืองแสนเพ็งกับ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมนุษย์และธรรมชาติ  

ประเด็นแรก พ้ืนที่อันตรายกับการกุศโลบายเชิงนิเวศ นั่นคือ พ้ืนที่ที่ดอกเอ้ืองแสนเพ็งขึ้นอยูค่ือป่าโหง
มีความเชื่อว่า “เป็นป่าต้นน้ าที่มีผีมากมายสิงสถิตอยู่” (พงศกร, 2556:167)  มีพืชมีพิษและสัตว์มีพิษมากมาย  

“ปกติแล้ว กะนาแปะย้องอยู่ในป่าโหง...พวกมันจะออกมาในช่วงฤดูดาว...ที่พวกมันออกมา ก็
เพ่ือจะป้องกันไม่ให้ผู้คนบุกบั่นดั้นด้นผ่านไปจนถึงเวียงแสนเพ็ง...กะนาแปะย้องจะพิทักษ์เวียงแสน
เพ็งเอาไว้ มิให้ผู้ใดกล้ ากรายเข้าใกล้”  

(พงศกร, 2556:457)  
จึงไม่มีผู้ใดกล้าเข้าย่างกราย พ้ืนที่บริเวณนั้นจึงอุดมไปความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา มีนกเงือกท่ีแสดง

ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า “มีนกเงือกมากอย่างนี้ แสดงว่าในบริเวณนี้ยังสมบูรณ์ดีมาก...แล้วท าให้เราไม่ต้อง
กลัวงูด้วย” (พงศกร, 2556:536)   

 
ดังนั้นหากน าความศักดิ์สิทธิ์ของพ้ืนที่มาพิจารณาจะพบว่า พื้นที่ป่าโหงนั้นเป็นพ้ืนที่ที่ถูกท าให้

ศักดิ์สิทธิ์น าไปสู่การอนุรักษ์ ดังที่ Robert Wild และ Christopher McLeod (2008:7) กล่าวว่า พ้ืนที่ศักดิ์
ศักดิ์สิทธิ์เป็นพ้ืนที่ที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์ชีวิตหลายชีวิตในพ้ืนที่นั้นๆ 

ประเด็นที่สอง ดอกเอ้ืองแสนเพ็งเป็นตัวแทนของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์และ
ธรรมชาติ เมื่อพิจารณาต านานดอกเอ้ืองแสนเพ็งแล้วพบว่า ดอกเอ้ืองเดิมเคยเป็นมนุษย์แล้วจึงถูกสาปให้เป็น
ดอกไม้ นั่นคือ จากมนุษย์เป็นดอกไม้ และจากดอกไม้สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ ประเด็นนี้มีความน่าสนใจ
คือ อาจมองได้ว่าเป็นกุศโลบายที่ปรากฏในต านานว่าธรรมชาติกับมนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อท าร้าย
ดอกเอ้ืองก็เหมือนกับการท าร้ายมนุษย์ ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับค ากล่าวของ Sally (อ้างใน ธัญญา สังข
พันธานนท์, 2556: 55) ที่กล่าวว่า ธรรมชาติมีความเชื่อมโยงกับสายพันธุ์มนุษย์ ดังนั้นธรรมชาติควรจะได้รับ
การเคารพเช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั้นกุศโลบายนี้จึงช่วยปกป้องไม่ให้คนในท้องถิ่นเข้าท าร้ายดอกเอ้ืองและมี
ความเคารพย าเกรงในความศักดิ์สิทธิ์ของเอื้องแสนเพ็ง 

หากมองในมุมนิเวศวิทยา ดอกเอ้ืองแสนเพ็งเป็นเหมือนตัวแทนของธรรมชาติที่มีกลไกการป้องกันการ
ถูกท าลายจากน้ ามือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการก าเนิดในพ้ืนที่ปิดที่ห้อมล้อมด้วยพืชและสัตว์มีพิษมากมาย มีการ
ผลิดอกเป็นช่วงเวลา การใช้ต านานมาอธิบายสาเหตุการเกิดของดอกเอ้ืองแสนเพ็งท าให้ธรรมชาติมีความลึกลับ
และไม่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ 
5. สรุป  
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เอ้ืองแสนเพ็งในนวนิยายเรื่องฤดูดาวมีประเด็นเชิงนิเวศ 3 ประเด็น ได้แก่ เอื้องแสนเพ็งในฐานะ
ธรรมชาติที่ถูกท าให้ศักดิ์สิทธิ์ เอ้ืองแสนเพ็งกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเอ้ืองแสนเพ็งกับกุศโลบายเชิง
นิเวศ ประเด็นแรก เอ้ืองแสนเพ็งกับธรรมชาติที่ถูกท าให้ศักดิ์สิทธิ์โดยวิธีต่างๆ ได้แก่ การน าเสนอลักษณะ
ภายนอกของดอกไม้ การใช้ต านานอธิบาย การก าหนดระยะเวลาการผลิดอก และการมีพ้ืนที่จ ากัด ประเด็นที่
สอง เอ้ืองแสนเพ็งกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง พบว่า มีการสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใน 3 
ประเด็น ได้แก่ การลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของเทพ การถูกสาปให้เป็นพืช และการใช้มนุษย์แก้ค าสาป ประเด็น
สุดท้ายคือเอ้ืองแสนเพ็งกับกุศโลบายเชิงนิเวศ พบว่าเอ้ืองแสนเพ็งมีความสัมพันธ์กับพื้นที่อันตรายที่ใช้เป็นกุศ
โลบายเชิงนิเวศและ ที่น่าสนใจคือดอกเอ้ืองแสนเพ็งแสดงถึงนัยยะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมนุษย์และ
ธรรมชาติ  

ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจคือ ในตอนจบ เมื่อแถนมารับนางอ้ัวกลับสู่สวรรค์ ดอกเอ้ืองแสนเพ็งก็สลาย
กลายเป็นนางอ้ัว แมงมุมพิษที่เชื่อว่าเป็นชาวเวียงแสนเพ็งถูกสาปคอยพิทักษ์ดอกเอ้ืองแสนเพ็งก็สลายไปด้วย
เช่นกัน การจากไปของดอกเอ้ืองแสนเพ็งอาจมองได้ว่าเป็นการสูญสลายของต านาน และอาจมองได้ว่าเป็นการ
ตอกย้ าว่า ต านานเรื่องดอกเอ้ืองแสนเพ็งไม่มีจริง ดอกเอ้ืองไม่มีจริง แมงมุมผีสิงไม่มีจริง เป็นเพียงเรื่องแต่ง 
เป็นการแสดงให้เห็นว่าต านานศักดิ์สิทธิ์ได้สูญสลายไปด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการสลายของดอกเอ้ืองแสน
เพ็งคือความสูญสลายของความศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติซึ่งจะมีเพียงในต านานหรือเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมา
เท่านั้น และไม่มีอยู่ในโลกของความจริง 

นางอ้ัวแสนเพ็งหรือดอกเอ้ืองแสนเพ็งเป็นตัวละครเหนือจริงเชิงนิเวศท่ีไม่ได้เป็นตัวแทนของธรรมชาติ
ประการเดียว แต่ยังเป็นตัวแทนของสิ่งอ่ืนมากมาย ได้แก่ ตัวแทนของแนวคิดมนุษย์เป็นใหญ่ ตัวแทนของ
เครื่องมือในการขัดเกลาทางสังคม หากมองผิวเผินอาจพบว่า ดอกเอ้ืองแสนเพ็งน าไปสู่การประกอบสร้างความ
จริงที่ว่ามนุษย์มองธรรมชาติว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ แต่เมื่อพิจารณาแล้วกลับพบมายาคติที่ซ่อนอยู่ จะเห็นได้ว่า 
ค าสาปเสื่อมลงเมื่อดรสา หรือดารกาประกายกลับชาติมาเกิด มีเหตุการณ์ที่ท าให้เข้าใจในความรักท่ีแท้จริง
และได้พบรักแท้กับคนรัก ซึ่งการแก้ค าสาปเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายมนุษย์ด้วย ดังนั้นอาจมองได้ว่า เอื้องแสน
เพ็งจึงน าไปสู่การประกอบสร้างความจริงให้กับธรรมชาติว่า มนุษย์สถาปนาธรรมชาติให้มีความศักดิ์สิทธิ์เพียง
ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อมนุษย์ได้รับประโยชน์ส่วนตนความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติก็ได้สูญสลายไป ดังนั้น 
ความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติจึงไม่ได้คงอยู่อย่างเสถียร 

เมื่อพิจารณาโดยรวมจะเห็นได้ว่ามุมมองที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติผ่านการน าเสนอดอกเอ้ืองแสนเพ็งนั้น 
มีความย้อนแย้งอย่างน่าสนใจ นั่นคือ มุมหนึ่งเป็นการมองธรรมชาติให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นแนวคิดธรรมชาติ
เป็นศูนย์กลาง แต่อีกมุมหนึ่งก็หวนกลับมามองมนุษย์เป็นศูนย์กลางด้วยการท าให้ความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ
สูญสลายไป การน าแนวคิดการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศมาใช้ในการมองดอกเอ้ืองแสนเพ็งท าให้เห็นถึงตัว
ละครเหนือจริงในมุมที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงตัวละครที่เกิดจากจินตนาการเท่านั้น แต่ยังแฝงแง่คิด
ที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติอีกด้วย กรอบคิดด้านวรรณคดีสีเขียวช่วยในการตอบค าถามเรื่องนัยที่ซ่อนอยู่จากตัวบท
วรรณกรรม ที่น่าสนใจคือ แนวคิดดังกล่าวไม่เพียงใช้ในการวิเคราะห์วรรณกรรมแนวธรรมชาติ (Green 
Writing) เท่านั้น แต่ยังสามารถน ามาถอดรหัสความเหนือจริงเชิงนิเวศในนวนิยายที่ว่าด้วยความเหนือจริงได้
อย่างแยบยล 
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