
ชื่อ :เด็กชายอาทิตย ์พงษ์ทอง    ขนาด : 60x40 ซม.     

สถาบนั:โรงเรียนบา้นไทยสามคัค ี    วรรณกรรม: บงึหญา้ป่าใหญ่ 

ผลงาน : บงึหญา้ป่าใหญ่     เทคนิค :ส่ือผสม 

รหสั : 14-013      ราคา : 5,000 บาท 

Name :Arthit  Phongthong     Size : 60x40 cm. 

Academy :Banthaisamakkhi school    Literature : Grassy Pond and the Big Jungle 

Title :Grassy Pond and the Big Jungle   Medium : Mixed Media 

Code : 14-013      Price : 5,000 THB 

วรรณกรรม / Literature 

 ย่างเขา้ฤดฝูน ตน้อะไรๆ ก็พากนัรีบงอก แตกใบอ่อนๆ ออกมาจนดินไม่มีที่วา่ง หลงัจากฝนสาดซดัพืน้ ปลกุเมล็ดพนัธุต์า่งๆที่นอนฝังดิน

ใหต้ื่นมาโป่งหน่อแตกใบ ทกุหนทกุแห่งเต็มไปดว้ยลกูพืชแย่งกนัขึน้ พวกลกูมะขามเทศ ทัง้มะขามเปรีย้วก็เขยีวพรบึเป็นลานอยู่เตม็ใตต้้นแม่ของ

มนั ต่างพากนัหยั่งรากใสๆ ลงไปใหล้กึตอนท่ีดินยงัอ่อนนุ่มอยู่ดว้ยน า้ฝน แลว้มว้นตวัอายๆ ขึน้มาชเูมด็เปิดเหมือนปีก 

 พวกเถาวลัยท์ี่ชตูน้ตรงกบัเขาไม่เป็น ก็เลือ้ยทอดยอดออกไปไม่ยอมหยดุ อยากใหแ้มลงปอเกาะ ทกุขอ้แตกใบไม่บกพรอ่ง เขา้คลมุกิ่งไม้

แหง้และตน้ไมต้ายใหด้เูป็นพุม่สีเขียว คืนกลบัมามชีีวติชวีาขึน้มาใหม่ ทัง้ตน้หญา้และป่าใหญ่ต่างฟหูนีแผ่นดิน ขยบัสงูขึน้ไปๆ เชา้วนันีต้ลอดฝ่ัง

แควที่ไหลเอื่อยลว้นแลว้แตม่ีตน้ไมข้นาดโอบไม่รอบขึน้อยูม่ากตน้จนเดินหลกัหนีไม่พน้ ท าใหท้างเล็กๆ รมิฝ่ังตอ้งคดโคง้ก าลงัเติบโตใบเต็มและยงั

ไม่มีรูพรุน ดว้ยว่าเดือนนีใ้บไมช้่างมากมายเสียจนแมลงลืมกินแผ่นดินทัง้หมู่บา้นก าลงัอิ่มเอิบ ใจผมก็เตน้กระทบอก 

 When the rainy season was coming, the seedlings sprang out their small stems and plunged out the roots 

deep into the ground everywhere. It looked like they were trying to compete for their space and air, especially 

Manila Tamarind. These sour fruits were sprawling under the mother tree and were ready to grow on the soft dirt in 

which they could push their transparent roots easily. They curled themselves shyly on the ground and peeled up 

their seed like the wings of the birds.  

For the vines, they slithered themselves along the ground finding the dry sticks or dead tree trunks. Their leaves 

sprouted out abundantly and covered the dry trunks that made them look lively green again. All of the plants tried 

to stretch themselves up to the air as if they were escaping to be on the ground. Additionally, there were large tree 

trunks that couldn’t be hugged by one person growing along the river. There were no leaves prone by the insects 



or worms. Alternatively, there was too much to eat. Our village was soaked with blissful moments. My heart 

pounded loudly in my chest. 

เหตผุล / Reason 

 ผมใชเ้วลาอา่นเรื่องบงึหญา้ป่าใหญ่เกือบ 1 เดือน เพราะว่าเล่มหนามากครบั ที่เลือกอา่นหนงัสือเล่มนีเ้พราะว่าผมชอบชื่อเรื่องบงึหญา้

ป่าใหญ่ เพราะผมชอบไปเดินที่บงึขา้งๆวดั มีตน้ไมเ้ต็มไปหมด เหมือนกบัชื่อเรื่องเลยอยากรูว้า่เรื่องราวจะเป็นอย่างไร พอไดอ้่านสิ่งที่ได้

จินตนาการก็ไมเ่หมือนกบับงึที่วดัที่ผมเคยเห็น แตเ่มื่ออ่านเสรจ็ผมรูส้กึสนกุ แต่ก็มคี  าหลายค าที่อา่นแลว้ไม่เขา้ใจผมกเ็ปิดพจนานกุรม ถามครู 

หรือเปิดหาความหมายในกเูกิล ท าใหเ้ขา้ใจเรื่องราวตา่งๆไดด้ีขึน้ อ่านแลว้สนกุ เพลิดเพลิน ความประทบัใจจากการท่ีผมอ่านเรื่องบงึหญา้ป่าใหญ่ 

คือ เป็นเรื่องที่เขียนบรรยายเก่ียวกบัชนบท สายลม ทุ่งหญา้ ป่าเขา อ่านแลว้ท าใหจ้ินตนาการและรูส้กึเหมือนไดม้ีชวีิตอยู่ในนิยายเรื่องนีจ้รงิ อ่าน

แลว้ไดจ้ินตนาการถึงธรรมชาติ และไดจ้ินตนาการถงึชวีิตของเดก็ เมื่ออ่านเสรจ็ผมจงึน าส่ิงที่จินตนาการมาถา่ยทอดมาวาดเป็นภาพเพื่อใหท้กุคน

ไดเ้ห็นธรรมชาติท่ีสวยงาม บรสิทุธ์ิ มีความละมนุ งดงาม มตีน้ไมท้ัง้ตน้เล็กใหญ่ท่ียืนตน้เพ่ือใหค้นไดร้บัความสขุตาสขุใจและไดร้บัความสดชื่น 

จากสีเขียวของตน้ไม ้มีบงึหญา้ที่มีสายน า้สีฟา้มีปลาแหวกว่ายซุกซนล่อตาล่อใจใหค้นมาจบั ผมหวงัว่าเมื่อคนที่เห็นภาพท่ีผมวาดนีจ้ะท าใหไ้ดซ้มึ

ซบัความสวยงามของธรรมชาติและเกิดความรูส้กึรกัและหวงแหนธรรมชาติ เพื่อน าไปสู่การรว่มมือกนัอนรุกัษ์ธรรมชาติใหค้งอยูคู่่กบัมนษุยบ์นโลก

นีต้ลอดไป 

 I took almost a month to complete this book due to its thickness. I like the name of the story because I like 

strolling at the pond beside the temple where a lot of green trees grow up. However, this story is different from 

what I perceived in my real life. I enjoyed reading this story although there were heaps of unknown words that I 

needed to ask my teachers and search in google or a dictionary. The reason I enjoyed this book is it narrates 

country life with nature. I could broaden my imagination that I was in the story. Thus, I would like to express my 

feeling in my picture for everyone to experience pristine nature and hope that nature will be preserved for good. 


