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วรรณกรรม / Literature 

เรื่องพืน้ที่อดุมคติเชิงนิเวศไดท้ าใหเ้ห็นถึงความหมายต่าง ๆ ที่กดทบัอยู่บนมายาคติแห่งธรรมชาติเป็นศนูยก์ลางนว
นิยายเรื่อง “คชาปรุะ” และ “นครไอยรา” น าเสนอถึงพืน้ที่อดุมคติเชิงนิเวศผ่านเมืองคชาปรุะ ซึ่งเป็นฉากท่ีส าคญัในเรื่อง หาก
อ่านในระดบัผิวเผินอาจมองไดว้่า เมืองคชาปรุะเป็นเมืองในอดุมคติของผูท้ี่ตอ้งการรกัษโ์ลกในภาวะที่โลกของเรา อยู่ในช่วง
วิกฤติจากน า้มือของมนษุยโ์ลก อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่เป็นเสมือนที่พึ่งสดุทา้ยในการด ารงรกัษาสายพนัธุข์องธรรมชาติ ทัง้พืชและ
สตัว ์วิถีชีวิตของชาวเมืองคชาปรุะมีลกัษณะที่เรียบง่าย กลา่วไดว้่าเป็นมิตรต่อธรรมชาติ มีการยกย่องเชิดชธูรรมชาติ ขึน้มา
เทียบเท่ากบัมนุษย ์คณุลกัษณะที่กลา่วมานีต้วับทน าเสนอใหเ้ห็นว่า เป็นหนทางที่น าไปสูก่ารปรองดองธรรมชาติและยือ้ ชีวิต
ของธรรมชาติแต่เมื่อพิจารณาในอีกมมุหนึ่ง พืน้ที่คชาปรุะกลบัอดุมไปดว้ยสญัญา วาทกรรม และอดุมการณต่์าง ๆ หลาย
ประการ 

On this ecologically ideal space shows the meanings lying on the illusion in the central mythical nature.  
The novels "Kachapura" and "NakornAiyara" present an ecologically ideal area through Kachapura, a main scene in 
the story.  Reading it superficially may view that Kachapura is an ideal city for those who want to save the world 
when in crisis at the hands of men.  The city is the last resort in the preservation of nature for both plants and 
animals.  Way of life of the people of Kachapura is very simple.  Said to be friendly to nature, there is praise of 
nature up to the human equivalent.  The features mentioned in this chapter show the path that leads to harmony 
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with nature and sustain it.  Even you look from other angle the Kachapura area is rich in signs, discourses and 
ideology. 

เหตผุล / Reason 

มมุมองของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน ซึ่งในรายละเอียดของผลงานผมไดซ้อ้นทบัความน่าเศรา้การกดขี่ข่มเหง ธรรมชาติของ
มนษุยใ์นลกัษณะที่มองในระดบัผิวเผินอาจรูส้ึกและเห็นไดว้่าเป็นการอยู่ร่วมกนัอย่างปรองดองแต่ในความเป็นจริงแลว้ทกุอย่าง
สามารถสะทอ้นกลบัไปสูจ่ดุเริ่มตน้ของเรื่องราวต่างๆได ้

เป็นการชวนคิดในหนทางของการรกัษาสิ่งแวดลอ้มที่ มีการขบัเคลื่อนและ รณรงคใ์นระดบัผิวเผินหากมองไปในสว่นลกึ 
แลว้ สงัคมโดยกวา้งยงัมีการปลอ่ยปละละเลยและมุ่งแต่เพียงผลประโยชนส์ว่นตน หากเป็นเช่นนัน้แลว้ อดุมคติเชิงนิเวศ อาจ
เป็นไดแ้ค่เพียงชดุความคิดที่เป็นมายาคติที่ไม่อาจเป็นไปไดใ้นโลกแห่งความเป็นจรงิ 

The creator's perspective, in which the details of the work I have overlaid the sadness of the oppression 
over nature in a way on a superficial level that may be felt and seen as being in harmony.  In fact, everything can 
reflect back to the beginning of any story.   

It was a persuasive to think in the ways of preserving the environment in which movement and campaign is 
on the superficial level.  If seeing generally into the deep side of the problem, one could see the society 
abandoned or the personal gain focused.  Then the ecological ideals could be just a set of illusory ideas that might 
not be possible in the real world 


