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วรรณกรรม / Literature 

 พลอยและชอ้ยไม่สนใจกระบวนแห่ตอนทา้ยเท่าไหร่นกั เพราะพอไดฤ้กษเ์คลื่อนกระบวน การมหรสพทัง้หลายทัง้ปวงที่

มีอยู่ในสนามขา้งหนา้ก็เริ่มลงโรงพรอ้มกนั พอไดโ้อกาสทัง้พลอยและชอ้ยก็จงูมือกนัเตรไ่ปทางดา้นโรงมหรสพ ที่ตรงสนามหลงั

วดัพระแกว้มีการละเลน่ที่น่าดหูลายอย่างมีไมล้อยซึ่งปีนขึน้สงูขึน้ไปยืนอยู่บนยอด มีไต่ลวดและการแสดงโลดโผนอ่ืนๆ ที่พลอย

ชอบมากที่สดุก็เห็นจะไดแ้ก่ กะอัว้แทงควาย มีคนสองคนเขา้ไปอยู่ในผา้คลมุถือหวัควายแสดงกิรยิาเหมือนควายจรงิๆมีชายคน

หนึ่งเลน่เป็นผวันางกะอัว้ถือหอกไลแ่ทงควาย และมีคนแต่งเป็นนางกะอัว้อย่างตลกน่าหวัเราะ ถือรม่ขาดและกระเดียดกระจาด

คอยวิ่งตามหลงั ส่วนควายนัน้ก็ว่ิงไลข่วิดคนทัง้สอง ซึ่งหนีควายบา้งสูบ้า้งดว้ยท่าทางที่ท าใหค้นดตูอ้งหวัเราะทอ้งคดัทอ้งแข็งดู

เท่าไหรก่็ไม่เบื่อ สว่นการละเลน่ที่เรียกว่าโมงครุม่และระเบงนัน้ ผ่านไปดไูดป้ระเด๋ียวหนึ่งชอ้ยก็ชวนไปที่อ่ืน บอกว่าเบื่อไม่เห็นมี

อะไรรอ้งซ า้ๆซากๆอยู่ได ้

 Ploy and Choi were not very interested in the end part of the procession.  Because when the procession 

moved, all the entertainments in the field ahead began to start simultaneously.  Taking a chance, both Ploy and 

Choi wandered hand in hand to the halls of amusements.  

At the backyard of Wat PhraKaew, Temple of the Emerald Buddha, there were many interesting things to see like 

dancing, tumbling, tight sling, on which people had to climb high to stand on top of the pole, and other acrobatic 

stunts.  The one that Mae Ploy liked the most was Kaua Stabbing Buffalo.  Two people were in the mantle acting 

like a real buffalo, one of them in the front was holding a mockup buffalo head.  Besides, another man, holding a 



spear, was playing as the husband of the woman named “Kaua.”  The last man, dressed like a woman holding a 

worn-out umbrella, was Kaua, the wife.  The played went on with a gesture of the actors that makes the audience 

laugh throughout the scene of confusing fights among furious buffalo, the husband and Kaua trying to stab the 

buffalo , the wife.  The play was noisy but very amusing.  Later on, the two women went by another and another 

group of play, which they did not like, then they strode away to other places, then said they were bored.  

เหตผุล / Reason 

 ส าหรบัตอนที่ขา้พเจา้น ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการวาดภาพชื่อ “กะอัว้แทงควาย” เป็นช่วงที่แม่พลอยอยู่ในวงั มีการ

จดัพระราชพิธีโสกณัฑ ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมงกฎุราชกมุาร พระองคแ์รกของสยามประเทศ 

เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สวยงาม เป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ขา้พเจา้ไม่เคยเห็นในปัจจุบนั ในเรื่องไดก้ลา่วถึงความสวยงามของ

พระบรมมหาราชวงั การสรา้งเขาไกรลาส ซึ่งท าดว้ยไมไ้ผ่ น าดีบกุมาตกแต่ง เขาไกรลาสกลายเป็นเขาในเทพนิยายสวยงาม 

ภายนอกพระบรมมหาราชวงั มีการแสดงมหรสพใหป้ระชาชนไดส้นกุสนาน ส าหรบัพลอยและชอ้ย ชอบการแสดง “กะอัว้แทง

ควาย” ที่สดุ และเห็นว่าเป็นที่ตลกขบขนั โดยมีคนสองคนใชผ้า้คลมุถือหวัควายไลข่วิด ชายเล่นเป็นผวันางกะอัว้มือถือไมไ้ลแ่ทง

ควาย นางกะอัว้ถือรม่ขาด ท าท่าหนีควายเป็นที่ตลกน่าขบขนั ซึ่งขา้พเจา้ไม่เคยเห็นการแสดงดงักลา่วในปัจจบุนั 

 ขอ้คิดจากวรรณกรรมสี่แผ่นดิน ขา้พเจา้ไดเ้ห็นผ่านแม่พลอยและตวัละครอ่ืนๆ คือมีความรูส้กึจงรกัภกัดีต่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์มีความกตญัญตู่อบิดา มารดา ผูม้ีพระคณุ ปฏิบติัตนเป็นคนดี ขา้พเจา้ไดเ้ห็นความมีน า้ใจที่พลอยและชอ้ยมี

ต่อกนั ความเอือ้อารีของคนในยคุนัน้ท าใหม้ีความสขุ ไดศ้ึกษาถึงการด ารงชีวิตของคนไทยตลอดจนวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีต่างๆ ท าใหข้า้พเจา้รูส้กึรกัและภมูิใจ ขา้พเจา้สามารถกลา่วไดว้่า “ฉนัรกัเมืองไทย” 

  "Kaua stabbed the buffalo" was inspired by the scene in the story, when Mae Ploy was in the palace.  

There was a tonsure ceremony of tmountainhe Crown Prince MahaVajirunhis, the first Crown Prince of Siam. 

It was a great and very beautiful event, which was one of the ceremonies I have not seen today.  The story 

mentioned the beauty of the Grand Palace, the creation of the miniature of the mountain Khao Krailas, which was 

made of bamboos, tin plates.  Khao Krailas was the mountain mentioned in a beautiful fairy tale.  Outside the grand 

palace, there were entertainments for the public to enjoy.  Ploy and Choy liked the performance of "Kaua stabbing 

buffalo" the most and found it to be amusing with two men chasing the buffalo; one was the husband with spear 

and the other was the wife holding a torn umbrella, which I have never seen in the present time. 



Insights from this literature of the “Four Reigns” helped me see the pictures through Mae Ploy and other 

characters, showed and shared feelings of loyalty to the nation, religion, and royal family, and filial piety to the 

beneficent parents, behaving themselves as good people.  I saw the kindheartedness Ploy and Choy shared to 

each other.  The generosity of the people of that era brought happiness to me.  Studying the life of Thai people, the 

culture, customs and traditions made me feel love and proud.  I can say, "I love Thailand". 


