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วรรณกรรม / Literature 

 บำ้นอยู่ชำยคลอง ลกูจนัจึงมีกิจกรรมที่สนกุๆ ท ำในวนัหยุดเสมอ ถดัจำกบำ้นพี่สำวเพียงสำมหลงัก็ถึงชำยคลองบำ้น
หลงัติดกนัเป็นบำ้นเช่ำ ถดัไปเป็นบำ้นเพื่อนของลกูจนั ซึ่งเปิดเป็นรำ้นคำ้ใหญ่ที่สดุในหมู่บำ้น ถดัไปอีกเป็นรำ้นคำ้ เจำ้ของเป็น
สองสำมีภรรยำที่ใจดี พดูจำไพเรำะเหมำะสมกบัอำชีพคำ้ขำย ถดัจำกบำ้นหลงันีเ้ป็นตลำดเย็นซึ่งตั้งอยู่รมิตลิ่ง ควำมจรงิ ลกูจนั
คุน้เคยกบัคลองนีม้ำตัง้แต่เล็กๆ เพรำะเคยหนีพี่มำอำบน ำ้คลองกบัพี่จกุ อำบน ำ้ในสระไม่สนกุเท่ำกบัอำบน ำ้ในคลอง เห็นพี่ๆ 
กระโดดน ำ้กนัตมูๆ น่ำสนุก จึงลงเลน่บำ้ง ตอนนัน้ลกูจนัยงัว่ำยน ำ้ไม่เป็น เลยใชว้ิธีเดินไปตำมสะพำนที่ทอดลงคลองค่อยๆ 
หย่อนตวัลงน ำ้ โดยเกำะเสำสะพำนไว ้แลว้โผเขำ้หำฝ่ัง ครัง้แรกๆ เทำ้เหยียบพืน้ทรำยก็ดีใจ รีบว่ิงขึน้สะพำนไต่ไปตำมเสำแลว้โผ
เขำ้หำฝ่ังใหม่ แต่ครัง้สดุทำ้ยเกิดโผไม่ถึงฝ่ัง เทำ้ไม่แตะพืน้ทรำยจึงจมน ำ้ ส ำลกัน ำ้หตูำเหลือก แต่ตอ้งตะเกียกตะกำยจนถึงฝ่ังได้
ตัง้แต่นัน้มำก็ว่ำยน ำ้เป็น แต่ถกูพี่จินตีกน้ตัง้แต่ ชำยคลองจนถึงบำ้น โทษฐำนที่หนีมำเลน่น ำ้คลอง ตีกน้แต่ละครัง้ พี่ก็พดูส ำทบั
ว่ำ “ทีหลงัอย่ำหนีมำอำบน ำ้คลองอีก” 

 There is a house near a canal, in which Luk Chan lives and always has fun activities do on holidays.  
After reaching the canal, the adjacent is a rental house.  Next door to Luk Chan's is her friend's house, the largest 
store in the next village.  Another is the store of a nice husband and wife couple.  Next on the canal bank is located 
a late afternoon market.  Actually, Luk Chan had been familiar with this canal since young, used to sneak out from 
home to take a bath in the canal with an older friend, Pee Juk.  Having seen them jumping into the water made her 
excited.  For Luk Chan, taking bath in the pond was less funny than in the canal but she was not able to swim, so 
she followed her older friends to the canal by walking along the embankment to the stairs, and dropped herself in 
the water.  She had to hold tight the pillars of the bridge and tried to move from one pillar to the other.  Once it 
happened, she could not manage her movement.  She was between two pillars and her tiptoes could not meet the 



bed of the canal, so she drowned and suffocated.  She struggled until she reached to the bank.  Since then she 
knew how to swim as long before punished by the elder brother Pi Chin for disobedience on the way back from 
canal to home and repeated his warning. 

เหตผุล / Reason 

 ภำพนีม้ีแรงบนัดำลใจจำกเร่ืองรำวของเด็กบำ้นทุ่งท่ีมีวิถีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติอนับรสิทุธิ์งดงำม บอกเลำ่เร่ืองรำว
เก่ียวกบัเด็กคนหนึ่ง เป็นเด็กที่ขยนั น่ำรกั มีสมัมำคำรวะ เป็นที่โปรดปรำนของทกุคนในครอบครวั ใกลช้ิดกบัผูเ้ป็นแม่ อำศยัอยู่
ในชนบท ตัง้ถิ่นฐำนอยู่บรเิวณรมิคลอง เป็นคลองที่เกิดขึน้เองตำมธรรมชำติ มีควำมสขุและมีควำมสนุกสนำนกบักิจกรรมในวยั
เด็กที่ท ำในวนัหยดุเสมอ เช่น กำรละเลน่ต่ำงๆ กำรจบัปลำ กำรพำยเรือ กำรอ่ำนหนงัสือ กำรปลกูตน้ไม ้แม่น ำ้ล  ำคลองเป็น
แม่น ำ้ที่มีขนำดใหญ่ กำรเลน่น ำ้ในคลองขำ้งบำ้นควรเป็นน ำ้ที่ใสสะอำด ไม่สกปรกและไม่มีขยะเน่ำเสีย ท ำใหส้ิ่งแวดลอ้มใน
แม่น ำ้ล  ำคลองและบรเิวณรอบขำ้งมีควำมอดุมสมบรูณ ์สำมำรถใชส้อยอปุโภคและบริโภคไดอ้ย่ำงเต็มที่ สำมำรถใชเ้พื่อ
กำรเกษตร นอกจำกนีแ้ม่น ำ้ล  ำคลองเป็นแหลง่รวมของศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สรำ้งสมสืบต่อกนัมำตัง้แต่
โบรำณนบัเป็นมรดกทำงวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณข์องชมุชน เรำสำมำรถใชแ้ม่น ำ้ล  ำคลองในกำรเดินทำงได ้เรำควรดแูลแม่น ำ้
ล  ำคลอง ไม่ควรทิง้ขยะมลูฝอยและของเสียลงสูแ่ม่น ำ้ล  ำคลอง และเรำก็ตอ้งช่วยกนัอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มในแม่น ำ้ล  ำคลอง 

 This picture inspired me with the story of a children in the countryside, whose way of life is in the pristine 
and gorgeous nature and tell a story about a child, diligent, cute, respectful, whom everyone loved in the family; 
especially the mother.  Living in the countryside, located on the natural canal, made him feel happy and funny with 
childhood activities on the holidays, such as playing, fishing, boating, reading, and learning, and planting.  The 
river is large, the water is clean, and the surroundings are fully good for consuming and agriculture.  Further, rivers 
and canal are ones of sources of arts, cultures, and customs, which gathered and passed on generation to 
generation dated from antiquity, and become identities of the communities.  We should keep clean rivers and 
canals and conserve them for good. 

 


