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วรรณกรรม / Literature
ตาจะพายเรืออย่างสบายอารมณ์ ไม่นึกกะเกณฑ์ว่าจะต้องออกจากบ้านกี่โมง ไม่ใช่รายการท่องเที่ยวกับทัวร์ตามรถไฟ
ตาบอก แต่เป็ นทัวร์ตามอาเภอใจต่างหาก เรือท้องแบนหัวเรือสัน้ ๆลานี ้ ทาหน้าที่เป็ นพาหนะชัน้ ดี ไม่ก่อมลพิษ เคลื่อนที่แหวก
สายนา้ ใส ไปตามแรงของคนพาย ถ้าผ่านเข้าไปกลางฝูงจิงโจ้นา้ ก็จะพากันแตกหนี ดูว่นุ วายจ้าละหวั่นดี ตากับกะทิแทบไม่สง่
เสียงพูดกัน ปล่อยให้เรือกับผืนนา้ ทักทายกันพอ ดวงอาทิตย์ดไู กลอยู่บนฟ้าทัง้ ๆที่เริ่มทอแสงแรง แต่นา้ รอบกายทั่วทุ่งราวเกาะ
แก้วกางกัน้ ไอร้อน นาทีราวหยุดนิ่ง นา้ กับฟ้า ลมกับตะวัน คือกรอบภาพที่มีเรือลาหนึ่งปรากฎอยู่ตรงกลาง
Grandpa shall pleasantly row his boat regardless of what time to leave home, because it is not scheduled
tour as departure time of the train. This short-prow, flat-bottomed boat serves as a top class vehicle emitting no
pollution, moving through the water line after the rower's strength. If passing through the middle of the water
striders, they shall flee in all directions, which look chaotic!
Grandpa and Kati barely talk but let the boat and water get along. As the sun shines far from the sky but the water
all around in the field looking like crystal island “KohKaew”, is blocking the heat. As the minute were still standing,
the boat is in the midst of water, the sky, and the sun.

เหตุผล / Reason
จากที่ผมอ่านหนังสือเรื่องความสุขของกะทินะครับผมรูส้ ึกประทับใจทรงผม ความสนุกสนานความร่าเริงแจ่มใส ความ
ฉลาดของกะทิ เเละผมยังประทับใจตาเเละยายที่เลีย้ งดูกะทิเป็ นอย่างดีทาให้กะทิรูส้ ึกว่าไม่ได้ขาดความอบอุ่นนอกจากผม
ประทับใจกะทิ ตาเเละยายเเล้ว ผมยังประทับใจบรรยากาศบ้านของกะทิท่เี ต็มไปด้วยทุ่งนาที่มีลาคลองที่เต็มไปด้วยดอกบัว ซึ่ง
ผมประทับใจตอนที่ตาพากะทิไปเก็บสายบัว เพื่อมาทาอาหารกลางวัน ผมจึงนามาสร้างเป็ นงานศิลปะที่ช่ือว่า"ใบบัว"ครับ
ปัจจุบนั นีธ้ รรมชาติท่สี วยงามหาได้นอ้ ยลงมีเเต่คนทิง้ ขยะใช้สารเคมี ปล่อยนา้ เสีย ทาให้คลองมีความตืน้ เขิน สกปรก มีเเต่ขยะ
ผมอยากให้ทกุ คนหันมาใส่ใจธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมกันมากขึน้ โดยเริ่มจากตัวเรา เช่นการไม่ทงิ ้ ขยะมูลฝอย การไม่ใช้
สารเคมี ในชุมชนควรลด ละ เลิก การใช้สารเคมีท่ีเป็ นอันตราย เพื่อจะให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ตลอดไปครับ
The “Happiness of Kati” impressed me by fun, cheerful brilliance of Kati and grandpa and grandma, who
raised Kati well, made her feel she was not lacking loving care. Besides, I am also impressed with the atmosphere
of Kati’s house, surrounded with rice fields and canal, abundant with lotus. I was also impressed with the
atmosphere of the ambience when grandpa with Kati rowed the boat into the lotus pond and picked some lotus
roots and brought them back home to prepare for lunch.
Then, I created an art called "Lotus leaf". Nowadays, the beauty of nature dwindles. Dumping chemicals and
wastewater into canals, which created pollution and blocking waterway. So, one should refrain from spoiling but
sustain the perfection of nature and environments by starting from us ourselves.

