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วรรณกรรม / Literature 

 ตอนกลางคืนหนา้รอ้น ที่ตน้ล าพมูีหิ่งหอ้ยบินว่อนอยู่เต็มทกุตน้ หิ่งหอ้ยเป็นแมลงตวัเล็ก ๆ มีแสงในตวัเอง เวลามนับิน 

แลดวูิบแว๊บ วิบแว๊บ สวยมาก บรเิวณอ่ืนมืดยกเวน้ตน้ล าพทูี่มีหิ่งหอ้ยสอ่งแสงสว่างอยู่ระยิบระยบัราวกบัเฉลิม สวยน่าดมูาก 

โดยเฉพาะเวลากลางคืนขา้งแรมที่เดือนมืด ตน้ล าพจูะสว่างดีมาก 

 กินอาหารเย็นเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ เด็กผูช้ายโต ๆ จะน าเด็กเล็ก ๆ ไปจบัหิ่งหอ้ยกนั เอาผา้ขนหน ูผา้ขาวมา้ติดตวัไป มี

ขวดใหญ่มีฝาเกลียวไปดว้ย เมื่อถึงตน้ล าพทูี่มีหิ่งหอ้ยมาก ๆ พอมนัรูว้่ามีคนจะมาจบัมนัจะดบัไฟในตวัของมนัจนมืด เราตอ้งนิ่ง 

ๆ ไม่เอะอะ “เงียบ จุ๊ ๆ” เสียงคณุอาคนเล็ก บอกหลาน ๆ รอจนมนัหายกลวัก็จะเปิดไฟสว่างอีก คณุอาก็เอาผา้เช็ดตวัตลบ

หิ่งหอ้ย แลว้เอาลงมาคลี่ดไูดห้ิ่งหอ้ยหลายสิบตวั ใหห้ลานเล็ก ๆ ช่วยกนัจบัใสข่วดคนละไม ้คนละมือ 

 In the middle of a summer night, there were copious fireflies circulating around the lotus trees. They looked 

glittering in the darkness, especially on the night of the waning moon.  

After dinner, a teenage boy led a group of kids to catch fireflies at the lotus trees. They brought towels, Karmar 

band clothes, and a plastic bottle with a screw cap for their small adventure. When they arrived at the trees, the 

fireflies seemed to know what would happen, so they switched off their lights to camouflage themselves with the 

darkness. My little uncle signaled everyone in the group to keep quiet and waited until the fireflies glowed their 

lights again. Therefore, it was easy to spot and it’s time to hunt those fireflies. 



เหตผุล / Reason 

 เป็นหนงัสือที่เล่าเรื่อง ชีวิตในวยัเด็กของคณุตาคณุยาย ซึ่งผูเ้ขียนบรรยายใหเ้ห็นภาพ ความประทบัใจ เหมือนเขา้ไปอยู่

ในสถานการณน์ัน้จรงิ ๆ โดยเฉพาะตอนหิ่งหอ้ย ฉันไดอ่้านแลว้มีความสนกุสนาน ต่ืนเตน้ ที่บรรยากาศตอนกลางคืนท่ามกลาง

ความมืด แต่มีแสงสว่างระยิบระยบัมากมาย เป็นความต่ืนตาต่ืนใจ แฝงไปดว้ยความมหศัจรรยข์องแมลงตวัเล็ก ๆ ที่มีแสงสว่าง

ในตวัเอง ท าใหฉ้ันรกัเมืองไทย ที่มีบรรยากาศที่สวยงามในยามค ่าคืน 

 I was impressed by the picture the author depicted in the form of writing. It seemed that I was in the 

situation myself, especially in the firefly chapter. I was enthralled by the night of miraculously glittering fireflies that 

naturally possess light themselves. This made me love Thailand where I can enjoy the natural beauty at night. 


