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วรรณกรรม / Literature 

 จานรมิทางบางตน้บานดอกแลว้ ดวงดอกรูปจนัทรเ์สีย้วสีเพลิงยอ้ยระยา้รบัแดดหนา้หนาวตอซงัหลงัฤดเูก็บเก่ียวซีด

เศรา้ราวอาลยักบัการพรากจากไปของเรียวรวง ลมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัความหนาวเย็นเขา้มา ก่อนจะพากนัไป 

 รอ้น ฝน หนาว จะหมนุเวียนเปลี่ยนไปก่ีฤดกู็แลว้แต่ คนในชมุชนบา้นอาลอก็ยงัคงอยู่กินกนัไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้น 

แรน้แคน้ มีความสขุกนัไปตามอตัภาพของชาวชนบท 

 Some ‘Jan’ or sacred trees along roadside have already blossomed.  Flowers of the crescent-moon shape 

get the winter sun.  The stubble after the harvest is sadly pale, as if mourning the parting of the slender body.  The 

northeast wind blows a cold in before going together.  How many seasons will change in hot and cold weather?  

The people of ‘Ban Alor’ community were able to live together without any trouble.  Happy according to the 

convention of the rural people 

เหตุผล / Reason 

 อีสานบา้นเฮา เป็นวรรณกรรมที่สะทอ้นวิถีชีวิต ของชาวอีสานที่ตอ้งปรบัวิถีการด าเนินชีวิตไปตามแต่ละฤดกูาล ฤดฝูนที่

ชุ่มฉ ่าแต่ผืนดินไม่สามารถกกัเก็บความชืน้ไดน้านพอใหพ้ืชพรรณเขียวไดท้ัง้ปี ฤดหูนาวที่หนาวเหน็บมาพรอ้มกบัความแหง้แลง้

อนัยาวนานล่วงเลยฤดรูอ้นอนัแหง้ผาก แต่เราก็สามารถชนะอปุสรรคความแหง้แลง้จากแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีที่

ถกูคิดขึน้โดยใชแ้นวคิดแห่งการใชท้รพัยากรธรรมชาติและบรหิารงานในการท าการเกษตร ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา



ภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแกไ้ขปัญหาเกษตร ใหเ้กษตรกรไดม้ีชีวิตหลดุพน้บว่ง

แห่งความยากจน และในการปลกูป่า 3 อย่างประโยชน ์4 อย่าง อนัเป็นหลกัยดึที่คณุตาคณุยายและครอบครวัของผมนอ้มน ามา

ปฏิบติัประยกุตใ์ชต้ามรอยพ่อของแผ่นดิน สรา้งความชุ่มชืน้ สรา้งแหลง่น า้โดยขดุบ่อเลีย้งปลา ท าสวนยางปลกูป่า ปลกูผกัและ

ผลไม ้จนสามารถชนะอปุสรรคความแหง้แลง้ไดส้  าเรจ็ ไดท้านอาหารที่ปลอดสารพิษและมีผลผลิตไวจ้  าหน่ายและแบ่งปันใหก้บั

ผูอ่ื้น 

 ‘Isaan Ban Hao’ is a literary reflection on the way of life of the people who have to adjust their lifestyle 

according to each season.  Rainy Season is the wet season but the soil cannot hold moisture for long enough to 

allow green plants all year.  The cold winter along with long-lasting dryness, the dry summer passed, but we can 

overcome the barriers to drought.  Using the new agricultural theory, is a theory that has been conceived using the 

concept of natural resource use and management in agriculture, which His Majesty King BhumibolAdulyadej 

bestowed upon the Thai people to solve problems in agriculture by allowing farmers to escape the snare of 

poverty.  On the theory of forests of 3 kinds and benefits of 4 kinds, the principles of which my grandparents and 

my family embraced them and applied them to follow the father of the land.  We create wet soil and water sources 

by digging fishponds and make a rubber plantation.  Planting forest, grow fruits and vegetables until we succeed 

overcoming the drought barrier, and get non-toxic food and products that are available to sell and share with 

others. 


