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วรรณกรรม / Literature 

 คณุแม่ของคณุยายชีใ้หค้ณุยายและพี่สาวดวู่า “นี่ไงตน้มะพรา้วที่แม่เอารกมาฝังไวเ้มื่อตอนลกูเกิด คนละตน้ แต่ก่อน

หนา้นีเ้ด็กเกิดจะเอารกมาฝังไวโ้คนตน้ไม ้ถา้ตน้ไมเ้จรญิงอกงามเด็กคนนัน้ก็จะเจรญิดว้ย แม่จึงเลือกฝังโคนตน้ไมเ้พราะโตเรว็

ดี” แลว้ต่อมาคณุแม่พาลกู ๆ ไปเที่ยวทอ้งนา แลว้ชีต้น้ตาลใหด้วู่า “โน่นไง ตน้ตาลที่ฝังรกลงุ ฝังตัง้แต่ตน้เล็ก ๆ เด๋ียวนีส้งูแค่นี ้

เอง ตน้ตาลอายุยืนมากนะ แต่เติบโตชา้มาก” คณุแม่เลา่ว่า “พี่เลีย้งคณุลงุเป็นคนจดัการเอารกใสห่มอ้มาฝังที่ตน้ตาลนี”้ แกบอก

ว่า ถึงแมต้น้ตาลจะเติบโตชา้มากแต่ก็ทนทาน ทนแดด ทนฝน ตายยาก แกจึงเลือกมาฝังที่ตน้ตาล เพื่อเด็กจะไดม้ีอายยุืน 

ทนทานและแข็งแรงดว้ย การฝังรกแลว้ปลกูตน้ไมน้ี ้เป็นการปลกูตน้ไมไ้วเ้ป็นที่ระลึกไปในตวัไงเลา่” คณุยายคิดว่าเป็นความคิด

ที่ดีจรงิ ๆ คณุยายก็มีตน้มะพรา้วเป็นที่ระลึก เมื่อเกิด คณุลงุก็มีตน้ตาลตน้หนึ่ง คณุแม่ก็มีอีกตน้หนึ่ง เอารกไปฝังตามตน้ไมย้ืน

ต่าง ๆ แลว้แต่จะคิดว่าฝังตน้อะไร คณุพ่อของคณุแม่จึงใหเ้อารกลกู ๆ ฝังโคนตน้ตาลหมด เป็นที่ระลกึแลว้ยงัไดป้ระโยชน์อีก

หลาย ๆ อย่างจากตน้ตาลนีด้ว้ย 

 My great-grandma pointed the coconut tree for my grandma and her sister and told them where she buried 

her placenta. After giving birth to a child, the mother or somebody took her placenta and buried it under the tree 

with the belief that if the tree grows well, the child will have a good life. She led her kids to the rice field where she 

put another placenta of my uncle. The placenta was well kept in the jar and buried under the sugar palm tree as 

the tree has a long life despite its slow growth. It can endure the harsh climate. That’s why she put it under the tree. 

My uncle will have a long life and be strong like the tree. The tree we buried the placenta can be a memorable tree, 



either. She thought it was a good idea that we had a tree to reminisce. Moreover, we can take the fruitful benefits 

from the tree. 

เหตผุล / Reason 

 หนมูีความประทบัใจหลงัจากไดอ่้านบทนี ้เรื่องราวเกิดจากภมูิปัญญาและความเชื่อของชาวบา้นที่เวลาคนจะคลอดลกู

มกัจะเอารกมาฝังไวโ้คนตน้ไม ้และถา้ตน้ไมเ้จรญิงอกงาม เด็ก ๆ ก็จะเจรญิเติบโตดว้ย สว่นมากจะฝังไวก้บัตน้ไมย้ืนตน้ตัง้แต่

เล็ก ๆ เช่นตน้มะพรา้ว เพราะโตเรว็ดีและตน้ตาลซึ่งถือว่าเป็นตน้ไมท้ี่สามารถออกผลไดก้ิน และไดใ้ชป้ระโยชนอี์กทัง้ยงัมีความ

สงูใหญ่ และอายุยืนดว้ย แมจ้ะเติบโตชา้แต่ก็ทนทาน ทนแดด ทนฝน และตายยาก หนชูอบในความคิดของชาวบา้นในเรื่องนี ้

เพราะสามารถต่อยอดมาเป็นความรูส้ึกถึงการใหรู้จ้กัคณุค่า และรกัษาตน้ไมท้กุ ๆ ตน้ ใหย้ั่งยืนเพื่ออยู่คู่กบัธรรมชาติรอบตวัของ

เราตลอดไป มนัถึงเวลาแลว้ที่เราทกุคนจะตอ้งหนัมาตระหนกัและรว่มมือรว่มใจกนัเพื่อช่วยอนรุกัษธ์รรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

รวมทัง้ปลกูฝังและสรา้งเสรมิจิตส านึกที่ดีใหเ้ยาวชนรุ่นต่อไปดว้ยค่ะ 

 I was impressed by the local wisdom and belief that the placenta of the newborn baby is buried under the 

tree. It is believed that if the tree grows well, the baby will have a beautiful life. Mostly, it is likely to bury the 

placenta under the perennial tree when it is young, such as a coconut tree. This tree has a lot of benefits for the 

owner and tolerates the destructive nature. Despite slow growth, it is hard to die. I like this belief as it teaches me 

to conserve nature. It’s time for us to be well aware of this issue and help preserve nature in order to hand on the 

responsible value to our next generation. 


