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วรรณกรรม / Literature 

 ดอกสีสม้อมแดงบานสะพรั่งเต็มตน้ที่ดคูลา้ยรม่คนัใหญ่ตดักบัทอ้งฟ้าสีคราม กิ่งใบสา่ยไหวไปตามแรงลมที่พดัมาจาก
ราวป่า แดดยามสายส่องผ่านช่องใบไมล้งมาบนพืน้เป็นดวง ๆ อากาศเดือนพฤษภาคมแมย้งัคงรอ้นจดัแต่ตน้หางนกยงูก็ยงัยืน
ตระหง่านทา้สายลมและแสงแดดอย่างไม่อนาทรรอ้นใจแผ่กิ่งกา้นใหร้ม่เงาเย็นสบายแก่เด็กหญิงที่นั่งไกวชิงชา้อยู่ใตต้น้ไมใ้หญ่
ใบหนา้เด็กหญิงเป้ือนยิม้ มองกลีบดอกสีสม้อมแดงร่วงลงสูพ่ืน้ดินตรงโนน้บา้ง ตรงนีบ้า้ง 

 “ละไม” เสียงประสานเรียกชื่อจากเด็กชายและเด็กหญิงดงัขึน้พรอ้มกนั เจา้ของชื่อถอนสายตาจากกลีบดอกสีสม้อมแดง
ที่รว่งหลน่อยู่บนพืน้หนัไปมองเด็กชายร่างบางที่เดินน าหนา้เด็กหญิงใบหนา้กลมเหมือนพระจนัทรต์รงมาหาเธอ 

 “ไปกนัหรือยงั” เด็กชายถามดว้ยน า้เสียงกระตือรือรน้เมื่อเดินมาหยุดตรงหนา้ละไม 

 “แหม! ดิน ท าเป็นต่ืนเตน้ไปได ้ท าอย่างกบัไม่เคยเขา้ไปเที่ยวป่าอย่างนัน้แหละ่” เด็กหญิงที่มาพรอ้มกบัเด็กชายกระเซา้
เพื่อน “เธอเองนัน้แหละ่ที่ตืน้เตน้กว่าฉัน ยายกระแต” เด็กชายสวนกลบัไป 

 The crimson orange blossoms covering the whole tree looked like a gigantic umbrella contrasting the light 

blue sky. The leafy branches swayed along with the cool breeze from the forest. The ray of the sun slanted down 

on the earth through the hole of the branches making a lot of spots on the ground. The climate in May was 

extremely warm, but the flame tree still stood high in the wind tolerably. Its stretching branches gave a comfy 

shade to the girl who played her swing under the tree. Her face was painted with a smile while she was looking at 

the flaming petals falling down from the tree.  



“Lamai”, called from a boy and a girl. The girl named Lamai turned her face up from the falling leaves to see both 

of them. The thin boy and the round face girl walked towards her.  

“Shall we go?”, the boy eagerly asked .  

“Hmm! Din, you look so excited. It seems that you’ve never been to the forest before”, the girl nagged. “So you do, 
Kratae. You look much more excited than I am”, Din responded. 

เหตผุล / Reason 

 ความประทบัใจที่ไดจ้ากการอ่านหนงัสือ เรื่องเด็กชายตน้ไม ้ท าใหห้นปูระทบัใจในความงามของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มในเรื่องมีการบรรยายบรรยากาศที่สวยงามรม่เย็น สรา้งความสขุใหก้บัหนเูป็นอย่างมาก ท าใหห้นูอยากวาดภาพ เมื่อ
ถ่ายทอดความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ที่ไดอ่้านใหผู้อ่ื้นใหเ้ห็นและช่วยกนัรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม รกัษโ์ลกของเราใหง้ดงาม
เช่นนีต้ลอดไป 

 I was impressed by nature and the environment, especially the atmosphere in the book. It was pleasant 
and relaxing, so I would like to express the beauty of nature in the form of painting which probably inspires others 
to preserve the environment. 


