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วรรณกรรม / Literature 

 หิ่งหอ้ยแต่ละตวัต่างกระพรบิแสงในจงัหวะที่เรว็ชา้ต่างกนั แต่เมื่อเวลาผ่านไปจงัหวะการกระพรบิแสงของหิ่งหอ้ยก็
พรอ้มกนัทกุตวั ท าใหท้อ้งฟ้าดสูวยงาม หิ่งหอ้ยชอบออกหากินในเวลากลางคืน โดยบริเวณที่มีน า้สะอาดและบรเิวณป่าโกงกาง 
และตน้ล าพ ูแต่ในวนันีจ้ะเห็นหิ่งหอ้ยไดย้ากขึน้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่สภาพแวดลอ้มถกูท าลาย วิถีชีวิตของผูค้นที่เปลี่ยนไป
หากไม่ช่วยกนัดแูลรกัษาต่อไปที่อมัพวาก็อาจจะไม่เหลือหิ่งหอ้ยใหเ้ราไดเ้ห็นนะจ๊ะ การไปชมแมลงตวันอ้ยนิดตอ้งเตรียมตวักนั 
ไม่ควรสง่เสียงดงั เพราะหิ่งหอ้ยไม่ชอบเสียงดงั ไม่ทิง้เศษอาหารหรือขยะอื่นๆลงในล าคลองโดยเด็ดขาด น า้ใสจะไม่ท าลายตน้
ล าพแูละหิ่งหอ้ยค่ะ และจะช่วยปลกูตน้ล าพคู่ะ เพราะอยากใหห้ิ่งหอ้ยอยู่บนโลกนีไ้ปอีกนานๆค่ะแม่ 

 Each firefly glows itself at a different time, but, when time goes by, those fireflies will glitter themselves in a 
rhythmic way. This makes a memorable scenic view of the dark sky. They search for their food during the night 
time in the area where the clear river, mangrove forest, and the lotus tree are located. However, it is difficult to see 
those delicate creatures especially in the big city because nature has been destroyed and the lifestyle has 
changed. If we do not preserve nature in Amphawa, there probably will not be any fireflies to see. Before seeing 
the firefly, we should prepare ourselves beforehand. We must not make a loud noise, nor litter something in the 
river. Therefore, Namsai will not harm anything in nature. She will help grow the lotus tree as she wants to see the 
firefly for good. 

 

 

 



เหตผุล / Reason 

 จากการที่ไดอ่้านวรรณกรรมเรื่องหิ่งหอ้ยปีกบางกบัการเดินทางของน า้ใส ท าใหรู้ถ้ึงชีวิตของหิ่งหอ้ยและความสวยงาน
ของธรรมชาติ ในยามที่หิ่งหอ้ยอาศยัอยู่รวมกนัหลายๆตวัท าใหท้อ้งฟ้ามีประกายแสงระยิบระยบั ราวกบัแสงไฟในงานสงัสรรค์
เป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่สรา้งความสวยงามนีข้ึน้มาและหิ่งหอ้ยในคลองอมัพวาจะอาศยัอยู่ตามตน้ล าพแูละแหลง่น า้
ที่สะอาดและที่เงียบสงบ ถา้แหลง่น า้สกปรกและเต็มไปดว้ยขยะก็จะท าใหห้ิ่งหอ้ยตายหมด จากการอ่านวรรณกรรมเลม่นีจ้ึงท า
ใหไ้ดข้อ้คิดว่าการที่เราจะอนุรกัษห์ิ่งหอ้ยสตัวม์หศัจรรยท์ี่เปลง่แสงในตนเองได ้เราควรหนัมาใส่ใจการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มตามล า
คลองที่มีหิ่งหอ้ยช่วยกนัปลกูป่าชายเลน ไม่ทิง้ขยะลงตามล าคลองและไม่สง่เสียงดงัในขณะชมหิ่งหอ้ย ถา้เราปฏิบติัไดก้็จะท าให้
หิ่งหอ้ยสตัวม์หศัจรรยท์ี่เปลง่แสงจากตวัเอง อยู่กบัเราและแสดงความสวยงามในยามค ่าคืนใหเ้ราและลกูหลานของเราไดดู้
ตลอดกาล และจะท าใหค้ลองอมัพวาเป็นแหลง่เรียนรูช้ีวิตของหิ่งหอ้ยใหรุ้่นลกูหลานต่อไป 

 I have learned about the firefly and the beauty of nature. The fireflies will paint the sky by glittering 
themselves as if they are the blinking lights in the party. This could be a miraculous moment. The firefly in 
Amphawa canals takes the lotus tree for their habitats and lives near the clean and calm waterway. If the canals 
are contaminated, the firefly will definitely fly away or die. This book teaches me to preserve nature by growing 
mangrove forests, refraining from littering in the river, and making loud noises while seeing the firefly. If we follow 
the code of conduct strictly, the firefly will stay with us permanently and shine pleasingly at night for the others. 
Amphawa canals will certainly be the learning center of the firefly. 


