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วรรณกรรม / Literature
เขาปี นนาขึน้ ไปบนต้นไม้นนั้ กิ่งช่างมากมายไม่น่ากลัวตก ใบที่ทึบก็ทึบจนเรามองไม่เห็นคนที่ขึน้ ไปก่อน ได้ยินแต่เสียง
ฮึดฮัดออกแรงโหนเหนี่ยวพาตัวขึน้ ไป ต้นไม้บางต้นเท่านัน้ แหละที่มีไว้ให้เราปี นป่ าย คนที่มีเท้าสาหรับเดินพืน้ ดินจะไม่รูห้ รอกถึง
ความลับแห่งกิ่งไม้ตน้ ไม้ท่มี ีไว้เพื่อให้เราโหนไต่ ท้าทายให้เราแข็งแกร่งและกล้าหาญ พวกคนตาขาวเท่านัน้ วิงวอนร้องเสียงสั่นว่า
ลงมาๆ อย่าปี นขึน้ ไป ต้นไม้ใหญ่ๆ คงเสียใจถ้าไม่มีใครเลยสักคนไปป่ ายปี น
A boy led his friends to climb up the tree. Its branches stretching in any direction scared us because it
looked so dark when we looked up to the treetop. We couldn’t see the one who was climbing and hanging in the
tree. We only heard the loud sound of climbing and swinging. Not many people knew that some trees could be
climbed and some branches could be hung and swung. It was very challenging for those who were brave enough.
Only the chicky prayed for life and asked the climbers to descend themselves to the earth. The gigantic trees
would feel depressed if there was no-body climbing up.

เหตุผล / Reason
ประทับใจโทนเขานี่แหละ เขาควรจะเติบโตไปเป็ นผูถ้ ่ายทอดสิ่งที่มีเสน่หม์ าดูใจคน ความคิดความฝันของเขาพิเศษสุด
เท่าที่เด็กคนหนึ่งจะเคยมี แผ่นดินทองของไทยนี่แหละที่หล่อหลอมเขา เขาทาให้เรารูจ้ กั สายนา้ ลาแคว รูร้ กั แม้หมู่ไม้สายลม เขา
เข้าใจฟ้าฝนโคลนเหลว เราเป็ นหนึ่งเดียวกัน เราเอนอิงพิงกันอยู่ เราเรียนรูจ้ ากกันและกัน ถ้าเรารักธรรมชาติ เราก็อยากให้มนั คง
อยู่ เราจะหาวิธีดแู ล รักษาให้อยู่กบั โลกใบนีต้ ลอดไป เราทุกคนควรหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษามันไว้
Tone, the character in the story, was so imposing that he presented the charming of nature. His thought
and feeling was unique and was molded by our golden land. He introduced us to nature such as rivers, breeze,
climate, and forest. We learn to live with nature through him. Hence, we should preserve it for the next generation.

