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วรรณกรรม / Literature
คืนหนึ่งเดือนหวาน แต่พระจันทร์รุบหรูเ่ พราะหมู่เมฆบัง ขณะคูนนอนอยู่ระเบียงเรือนกับพ่อ มีทิดจุ่นขึน้ เรือนมาไว ๆ
บอกว่าเอือ้ ยคากองเจ็บท้องจะออกลูกแต่ตอนค่า ป่ านนีย้ งั ไม่ออก ขณะนีห้ มอตาแย กับป้าขาวเมียลุงใหญ่พากันข่มท้องเอือ้ ย
คากองอยู่ ทิดจุ่นว่าเท่านัน้ ก็มีแสงไฟดวงใหญ่หล่นวูบวาบจากบนฟ้าลงมาบ้านคุม้ เหนือ คูนตกใจร้องขึน้ ชีม้ ือไปว่า “โฮ ๆ แสงไฟ
อะไร” พ่อบอกว่า “นั่นแหล่ะเขาเรียกว่าผีพ่งุ ใต้” พลันนัน้ ทิดฮาดขีเ้ มาก็วิ่งกึก ๆ มาอีก พูดว่า “เมียมึงออกแล้ว ออกลูกแล้ว ทิด
จุ่นกลับไปไว ๆ”
พ่อสอนอีกว่าเรื่องผีพ่งุ ใต้นี ้ คนโบราณถือกันว่า ถ้าคนเกิดมาในขณะที่มีผีพ่งุ ใต้ตก คนนัน้ นัน้ จะเก่งกล้าสามารถในทาง
ใดทางหนึ่ง ลูกเอือ้ ยคากองก็ตอ้ งเก่งทางหนึ่งแน่ ๆ คือเก่งกว่าคนอื่น
On the night of waxing moon but the clouds floating across the sky, Koon was laying beside his dad at the
balcony of his house. Tid Jun rushed to see them tell that Euey Kham Gong was about to give birth but she was
having labor pain. The midwife and Aunt Khaow tried to press her abdomen to facilitate newborn delivery.
Meanwhile, there was a ball of fire flying across the sky to Baan Khum Nue. Koon got excited and cried out “Oh,
what the light is?” Dad replied that it was the meteor. Suddenly, the drunken Tid Haad climbed up the house to
inform Tid Jun that his wife just gave birth and urged him to return home abruptly.

Dad told Koon about the ancestor’s belief that the newborn baby who was born in the meteor night would be a
courageous man, so Euey Kham Gong’s son would be a talented boy in some way.

เหตุผล / Reason
ตามที่ผมได้อ่านมา มีหลายอย่างที่ผมประทับใจในภาพของผม จึงมีเรื่องราวหลายเรื่องราวในภาพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคน
อีสานจะอยู่รวมกันกับธรรมชาติ มีธรรมชาติ เป็ นศูนย์รวม มีป่าไม้ หนังสือเล่มนีจ้ ึงบอกถึงความรัก ความผูกพันของคนอีสาน
และธรรมชาติ
There are many impressive stories in my picture. Mostly, the Northeastern people are likely to live with
nature and forest. This book is centralized on love, relationship, and nature.

