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วรรณกรรม / Literature 

 เดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีที่สดุของปี ฝนตกนอ้ยและอณุหภมูิก็เย็นสบาย วนัหนึ่งมีชาวบา้นรานนั พา
นกัท่องเที่ยวมาที่หมู่บา้นของเรา พวกเขาเป็นชาวอเมรกินั 3 คน ที่แลน่เรือใบรอนแรมเป็นปีๆจากประเทศหนึ่งสูป่ระเทศหนึ่ง น า
อปุกรณท์างการแพทย ์ยารกัษาโรคและของใชส้  าหรบัโรงเรียนมาบรจิาคใหป้ระเทศที่ยากจนในหมู่เกาะแปซิฟิกใต ้นอกจากนี ้
เขายงัมีของใชจ้ าเป็นหลายอย่างอยู่บนเรือที่พรอ้มจะแลกเปลี่ยนกบัสินคา้พืน้เมือง เรือใบของเขาชื่อ “เฟลิซิตี”้ แปลว่าความสขุ 
บบูอูอกมาตอ้นรบัพวกเขาในฐานะหวัหนา้สงูสดุของหมู่บา้น พวกเขาไดย้ินมาว่าหวัหนา้ ซามเูอลเป็นผูม้ีอ  านาจมากที่สดุทาง
ตอนเหนือของแอมบรมิจึงมาพบและท าความรูจ้กั พรอ้มกบัไดน้ ายาและอปุกรณจ์ าเป็นหลายอยู่ บบูกูล่าวขอบคณุและบอกว่า
เราตอ้งการยามาก บบูจูึงใหผู้ช้ายในเกาะที่แกะสลกัตวัแทมแทมแลกเปลี่ยนกบัของใชท้ี่มอบให ้และจดัการเตน้ทร์ะบ ารอม แต่
ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเขา้ชมพวกนกัท่องเที่ยวพอใจกนัมาก ชนเผ่าและนกัท่องเที่ยวต่างคยุกนัไม่หยดุและก็เล่าเรื่องราวต่างๆ
ของเกาะแอมปรมิและชนเผ่าวานูอาต ูว่าท าไมถึงเป็นเกาะที่มีความสขุที่สดุ ก็เพราะว่าเกาะนัน้อดุมสมบรูณม์าก สตัวป่์า พืช
และวฒันธรรมอนัดีงามไม่แพก้บัเทคโนโลยีในยุคใหม่ ถึงหมู่เกาะแห่งนีจ้ะไม่มีเทคโนโลยีแต่ก็มีความสขุที่เรียบง่าย นกัท่องเที่ยว
ถึงเวลาที่ตอ้งกลบับา้น แต่เมื่อมาเห็นอีกวฒันธรรมแลว้ก็ไดรู้ว้่ามนัดีงามจนไม่อยากจะกลบัเลยไปที่ที่มาเลย แต่สดุทา้ยพวกเขา
ก็จากลากนัและหวงัว่าจะพบกนัใหม่อีกครัง้ 

 August is the best time of the year.  It rains a little and the weather is comfortable.  One day, ‘Ranan’ 
villagers brought tourists to our village.  They were three Americans who sail for years on a sailboat from country to 
country.  They came with medical equipment, medicines and school supplies to donate to poor countries in the 
South Pacific Islands.  They also had a number of essential items on board that are ready to trade for local 
products.  The name of the sailing boat was   "Felicity" meaning happiness.  Boo Boo, as the village chief, came out 
to welcome them.  They heard that Chief Samuel was the most powerful man in the north of Amprim, so they came 



to see him together with the medicines and several necessary devices.  Boo Boo thanked them and said medicine 
was very much needed.  Boo Boo had the man in the island carve ‘Tam Tam’ in exchange for the items the 
Americans gave him and set up tents for dance shows which charged the admission or entrance fees, which 
satisfied the tourists very much.  Tribesmen and tourists talk non-stop, told stories about the ‘Amprim’ Island, the 
Vanuatu tribes, why it was an island of happiest people.  Because the island is very rich, with wildlife, plants, and 
culture as good as modern technology.  Even though this archipelago lacks technology, it is a simple delight.  
Then it was time for them to go away but when they saw another culture, that they knew, it was so good that they 
did not want to go away.  In the end, they left and hoped to see each other again. 

เหตผุล / Reason 

 ความประทบัใจจากการไดอ่้านหนงัสือเรื่อง “เกาะที่มีความสขุที่สดุในโลก” ท าใหผ้มรูส้กึประทบัใจและชื่นชมชนเผ่าวานู
อาต ูที่พวกเขารกัและหวงแหนแผ่นดินบา้นเกิด รกัษาวฒันธรรมอนัดีงามถึงแมว้่าความเจรญิภายนอกดา้นเทคโนโลยีของโลกได้
พฒันาไปอย่างมากมายและรวดเรว็ แต่ก็ไม่สามารถท าลายวฒันธรรมอนัมีเอกลกัษณแ์ละชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าไดอ้ย่าง
ลงตวั สิ่งมีชีวิตต่างพึ่งพาอาศยักนั ไม่มีใครบุกรุก ไม่มีใครท าลาย ไม่มีการน าความเจรญิเขา้มาท าลายธรรมชาติที่งดงาม ผูค้น
ในชนเผ่าต่างรกัและหวงแหนทรพัยากรที่มีอยู่ พอใจในสิ่งที่พวกเขามีและยงัคงรกัษาวฒันธรรมอนันีส้ง่ต่อลกูหลานสืบไป สิ่ง
เหลา่นีส้รา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวและแขกผูม้าเยือนเป็นอย่างมาก ความมีน า้ใจ รอยยิม้และมิตรภาพ การแสดง 
การละเลน่ของชนเผ่า บ่งบอกถึงวฒันธรรมอนัมีมายาวนานและเป็นปึกแผ่น บนแผ่นดินที่สวยงามไม่แปลกใจเลยที่ชนเผ่าวานู
อาตทูี่อาศยัอยู่บนเกาะเล็กๆ จะเป็นเกาะที่มีความสขุที่ในโลกครบั 

 The impression of reading the book "The happiest island in the world" impressed me and I admired the 
Vanuatu tribes for that they loved and cherished their homeland by maintaining a good culture.  Although the 
technology of the world has developed much and rapidly but it cannot harmonize the unique culture and livelihood 
of the tribes.  Living things depend on each other.  Nobody invaded, no one destroyed, and no prosperity was to 
destroy the beautiful nature.  The people of the tribe loved and cherished the resources available.  They were 
satisfied with what they have and continued to preserve the culture by passing it on to their children.  These things 
made a big impression on tourists and visitors.  In regard, generosity, smiles and friendship, a tribal play show.  It 
indicates a long and solid culture.  On a beautiful land, it was not surprising that the Vanuatu people, who lived 
there on the small island, were the happiest people in the world. 


