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ใบความรูเ้รื่องสั้น  “มอม” 

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 
  

 
   
ผู้แต่ง 
 
 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  
เขียนเรื่อง “มอม” ขึ้นจากประสบการณ์การเลี้ยงสุนัขของตัวเอง โดย

บรรยายเหตุการณ์ที่กรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศในช่วง  “สงครามมหา
เอเชียบูรพา” ผ่านสายตาของมอม “หมาผู้ซื่อสัตย์” 

 
  
 
 
 
 

ลักษณะค าประพันธ์ ร้อยแก้วประเภทเรื่องส้ัน 
 

ลักษณะของเรื่องสั้น 
 ๑. มีตัวละครน้อย ๓ – ๕ ตัว 
 ๒. ใช้เวลาอ่านน้อย 
 ๓. ตัวละครเปลี่ยนพฤติกรรมน้อย โดยหยิบจุดใดจุหนึ่งมาเขียน ไม่จ าเป็นต้องด าเนินเรื่องตั้งแต่เกิดไปจนตาย 
 ๔. มีจุดเด่นเพียงจุดเดยีว 
 ๕. เรื่องสั้นใช้ค าขนาดประมาณ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ ค า (แต่ไม่แน่นอนเสมอไป บางเรื่องใช้น้อยหรือมากกก
ว่านี้ ก็ได้ เช่น ๑,๕๐๐ ค า หรอื ๗,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ค า ก็ได้) 
 

ที่มาของเรื่อง มอมเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งจากเรื่อง “เพ่ือนนอน” ซึ่งผู้แต่งรวบรวมเรื่องสั้นไว้ในเล่มเดียวกัน 
จุดประสงค์ในการแต่ง   เพ่ือความบันเทิงแก่ผู้อ่าน 
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เนื้อเรื่องย่อ 
 มอมเป็นสุนัขเพศผู้ แม่พันธุ์ไทย พ่อพันธุ์อัลเซเซียน เกิดใต้ถุนบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว ๓ คน คือ 
นายผู้ชาย นายผู้หญิง และคุณหนู แม่ของมอมหายไปจากโลกของมัน 
 มอมรักนายของมนัมาก จนกระท่ังมอมอายุได้ ๒ ปีเศษ ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ญี่ปุ่นบุกเมืองไทย) นาย
ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร ชีวิตของมอมเปลี่ยนไป มอม อด ๆ อยาก ๆ เพราะฐานะของนายผู้หญิงเริ่มขัดสน นาย
ผู้ชายหายไปไม่กลับมา นายผู้หญิงและคุณหนูถูกระเบิดตาย บ้านถูกไฟไหม้ มอมได้รับบาดเจ็บ 
 มอมเร่ร่อนไปตามล าพังในที่สุดก็ได้นายคนใหม่ชื่อคุณแต๋ว เป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ ๑๐ ขวบ ท าให้มอมมี
ความสุขขึ้น แต่มันยังไม่ลืมนายคนเก่าของมัน คุณแต๋วเรียกชื่อมอมเสียใหม่ว่า "ดิ๊ก” 
 คืนวันหนึ่ง ขณะที่คนในบ้านไปตากอากาศกัน มอมเห็นคนก าลังงัดบ้านจะเข้ามาขโมยของ มอมเตรียมตัวจะ
ท าร้าย แต่แล้วขโมยคนนั้นก็คือนายผู้ชายที่มอมรอคอยอยู่นั่นเอง 
 มอมพยายามจะหนีมอม เพราะเป็นไม่มีสมบัติอะไรแล้ว แต่มอมพยายามตามนายของมันไม่ยอมห่าง 
จนกระท่ังนายใจอ่อน ยอมให้มอมไปด้วย 
 

ข้อคิด ๑. สงครามน าความพินาศให้แก่มนุษย์ทั้งฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะ 
 ๒. ความรักและความผูกพันมิใช่มีแต่มนุษย์เท่านั้น สัตว์เดรัจฉานก็มีได้ และมีความซื่อสัตย์ที่มิได้เปลี่ยนแปลง 
 ๓. การดูแลสวัสดิการของครอบครัวทหารสมัยนั้นไม่ดีเลย แม้ทหารผ่านศึกก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก
ภาครัฐ 
 ๔. คนที่ประกอบอาชญากรรมนั้นไม่ได้ท าไปโดยกมลสันดานทุกคน แต่อาจเพราะความจ าเป็นก็เป็นไปได้ 
 

ฉาก (สถานที)่ 
กรุงเทพมหานคร แถบถนนเพชรบุรี เรื่อยมาจนถึงถนนราชวิถี ช่วงเวลาของ เหตุการณ์ในเรื่องเป็นช่วงเวลาที่

ประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศ อย่างรุนแรง บ้านเรือนเสียหายและผู้คนล้ม
ตายเป็นจ านวนมาก  

 

ตัวละคร 
 ๑. นายผู้ชาย ๒. นายผู้หญิง ๓. คุณหนู เป็นตัวละครในครอบครัวหนึ่งมีฐานะปานกลาง มีชีวิตเรียบง่าย
แบบคนไทยทั่วๆไป  

๔. คุณแต๋ว เป็นตัวละครในอีกครอบครัวหนึ่งมีฐานะดี 
๕. มอมตัวเอกของเรื่อง เป็นสุนัขของครอบครัวหนึ่งในตอนต้นของชีวิต แต่ภัยจากสงครามท าให้มอมตกมาอยู่

กับอีกครอบครัวหนึ่ง และในที่สุดเหตุการณ์ก็ผันกลับให้มาพบนาย เจ้าของเดิมของตน 
 

สาระน่ารู้ 
สภาพเหตุการณ์และฉากท่ีควรทราบเกี่ยวกับเรื่อง มอม 
๑. การฉายไฟส่องเครื่องบินข้าศึกจากพ้ืนดิน การฉายไฟขนาดใหญ่กราดขึ้นฟ้าเพ่ือหาต าแหน่งเครื่องบินข้าศึก 
๒. เจ๊กขายขวด คนจีนที่ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า 
๓. สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ เสียงหวอที่ดังหลาย ๆ ครั้ง เตือนให้ประชาชนเข้าหลุมหลบภัยเมื่อมีข้าศึก 
๔. หลุมหลบภัย หลุมขนาดใหญ่ใช้เป็นก าบังหลบภัย 
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แนวทางในการพิจารณาวรรณกรรม 
เนื้อเรื่อง 
เรื่องสั้นแสดงความผูกพันของคนกับสุนัข  มอมอาศัยอยู่กับนาย เมื่อเกิดสงครามท าให้ต้องเร่ร่อนจนได้รับเลี้ยง

จากนายคนใหม่ แต่ก็ไม่เคยลืมนายคนเดิม เมื่อได้พบนายคนเดิมอีกครั้ง มอมจึงติดตามนายไปทุกท่ีด้วยความรักยิ่งชีวิต 
 

ศิลปะการประพันธ์ 
ใช้ค าให้เกิดความประทับใจ ซ้ าค าเพ่ือตอกย้ าอารมณ์ และพรรณนาความให้เห็นภาพชัดเจน เช่น 

            “...เสียงคร่ าครวญของหมาพันทางตัวหนึ่งที่หัวใจแตกสลายลง...” 
            “...บ้านนี้ไม่มีนาย ไม่มีนายผู้หญิง ไม่มีหนู บ้านที่ว่างเปล่า ไม่มีอะไรเหลืออีกต่อไป...” 
 

ข้อคิด คติค าสอน และความจรรโลงใจ 
            เรื่องนี้ให้ข้อคิดเรื่องความกตัญญู แสนรู้ ซื่อสัตย์ และจงรักภักดีของสุนัขที่มีต่อนายไม่เปลี่ยนแปลง 
 

การน าไปใช้ในชีวิตจริง 
            การเลี้ยงสุนัขต้องดูแลเอาใจใส่  หากพบสุนัขจรจัดพยายามอย่าเข้าใกล้ หากถูกกัดอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ 
 

ศัพท์ส าคัญ  
กบ.....................  เต็ม เช่น น้ าตากบลูกตา หมายถึง น้ าตาเต็มลูกตา  
ก าหนดสัญญา.....ตั้งใจจดจ าไว้ สัญญา ความหมายเดิมแปลว่า ความจ าได้หมาย  
รู้มิได้ หมายถึง....ข้อตกลงด้วยวาตาหรือลายลักษณ์อักษรที่มีผลผูกผันกันต่อไป  
โกยสี่ดิน...............เป็นค าคะนอง หมายถึง วิ่งเร็ว ไปโดยไม่รีรอ 
ครัวไฟ................. ห้องครัวส าหรับท าอาหาร มีหุงข้าวเป็นต้น แต่เดิมนิยมสร้างแยกต่างห่างจากตัวเรือน  

อาจมีนอกชานกั้นระหว่างครัวไฟกับตัวเรือน 
ตุหรัดตุเหร่ ..........ไปอย่างไร้จุดหมาย  
โทน..................... มีเพียงหนึ่งเท่านั้น ลูกโทน เมื่อใช้กับสัตว์ เช่น สุนัข หมายความว่า แม่สุนัขออกลูก  

เพียงหนึ่งตัว ซึ่งตามปกติจะออกมาเป็นครอก ครอกหนึ่งมีหลายตัว ถ้าใช้แก่คน ลูกโทน หมายถึง ลูกคนเดียวของแม่  
น้ าข้าว.................. น้ าที่ได้จากการหุงข้าวเช็ดน้ า การหุงข้าวแต่ก่อนเมื่อสุกได้ที่แล้ว รินน้ าออกแล้วยก  

หม้อข้าวขึ้นตั้งไฟอ่อนๆจนระอุเรียกว่า ดง  
 ปฏิสนธิ................. เกิด เกิดใหม่ ต่อเนื่อง 

พันธุ์ทาง................ สัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน อาจเรียกว่าลูกผสมก็ได้  
พู่ระหง.................. ชื่อต้นไม้ ใบและล าต้นคล้ายชบา ดอกสีแดงกลีบเป็นฝอยมีก้านเกสรเป็นพู่ยาวย้อยลง 
สัญชาตญาน............ ความรู้สึกและความสามารถที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรม 

สั่งสอน เช่น ความสามารถในการดูดนมการมารดา การบดเคี้ยวกลืนอาหาร  
อนันตริยกรรม........... การกระท าบาปอย่าางหนักท่ีสุดของคน  
อัลเซเชียน................ ชื่อพันธุ์สุนัขฝรั่งพันธุ์หนึ่ง เป็นสุนัขรูปร่างสูงใหญ่ หูตั้งหางยาว ฝึกให้เชื่อฟังและปฏิบัติ

ตามค าสั่งของคนได้ง่าย  
อุปัทวเหตุ .................เหตุร้ายที่เกิดขึ้น อุปัทว แปลว่า เลวร้าย อันตรายร้ายแรง 
 

“ด้วยความรัก และความปรารถนาดีเสมอ อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม” 
 


