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วรรณกรรม / Literature 

 เป็นหนงัสือรวมบทกวีนิพนธไ์ทยสมยัใหม่ไดร้บัรางวลัซีไรตท์ี่มีลกัษณะสรา้งสรรคท์ัง้ความคิดและวิธีการน าเสนอ มุ่ง
แสดงอดุมคติอนัเชิดชคูณุค่าความบรสิทุธิ์ และความมีน า้ใจของมนษุย ์กวีถ่ายทอดความคิดเป็นธรรมะท่ีเขา้ใจง่าย ผ่าน
เหตกุารณแ์ละบุคคลซึ่งอาจเกิดขึน้ไดใ้นชีวิตจรงิและสงัคมจรงิ แสดงความแตกต่างระหว่างสภาวะอนับรสิทุธิ์ไม่เสแสรง้ของเด็ก 
กบัสภาวะของผูใ้หญ่ที่ถกูครอบง าดว้ยกรอบสงัคม ในแต่ละบทกวีไดเ้สนอแง่ความคิดอย่างประณีตหลายนยั ตีความได้
กวา้งขวางลกึซึง้ดว้ยกลการประพนัธท์ี่เฉียบคม การประพนัธล์กัษณะของฉนัทลกัษณม์ีรูปแบบเป็นธรรมชาติสอดคลอ้งกบั
เนือ้หาค าที่ใชเ้ป็นค าง่ายๆ เรียงรอ้ยอย่างมีลีลาจงัหวะ สรา้งล าน าอนัทรงพลงั ใหจ้ินตนาการภาพชดัสื่อความคิดของกวี กระทบ
อารมณแ์ละเรา้ความคิดผูอ่้าน เป็นการจรรโลงความหวงัใหเ้ห็นว่าโลกอาจสงบงดงามไดด้ว้ยน า้ใจอนับรสิทุธิ์ของมนษุยด์ว้ยกนั
เอง เป็นวรรณกรรมที่มีความดีเด่นสมควรไดร้บัการยกย่องเป็นวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยี่ยม 

 This is a collection of modern Thai poetry, an award-winning SEA Write, together with a creative nature in 
both ideas, presentation, and to show the ideals that exalt the value of purity and the kindness of men.  Poets 
convey the idea as Dharma that is easy to understand.  Through events and people that can occur in real life and 
in real society, which shows the difference between immaculacy of children and the state of mind of adults 
dominated by the social framework.  Each poem presents a number of intricately detailed thoughts and can be 
interpreted in a profound manner with a sharp writing technique, prosody writing, natural format that is consistent 
with the content.  Words used are simple words, arranged in a rhythmic pattern, which creates a powerful 
introduction to a clear visualization.  It conveys the thoughts of the poet affecting the mood and stimulating the 
reader's mind.  It is to hope that the world may also be at peace with the pure heart of humankind and is actually a 
literary work of excellence that deserves the best. 



เหตผุล / Reason 

 วรรณกรรมเรื่องมือนัน้สีขาวแสดงใหเ้ห็นถึงความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่มีน า้ใจและอีกทัง้ยงัมีดา้นเสียคือการทะเลาะวิวาท
ต่างๆคือตัง้แต่เกิดมาเด็กก็ยงัเป็นผา้สีขาวอยู่ ยงัไม่รูจ้กัว่าอะไรเป็นอะไร อะไรควรหรือไม่ควร พอโตขึน้ก็จะรูจ้กัความมีน า้ใจหรือ
คณุค่าทางความดีหลายอย่างและบางคนอาจใชช้ีวิตไปในทางที่ผิด เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการฆ่าแกงกนั จนท าใหไ้ดร้บัโทษ
ที่ท าไวคื้อ ติดคกุหรือกฎหมายอ่ืนๆที่ใชใ้นการลงโทษ และจะถกูคนในสงัคมมองในแง่ไม่ดีถกูรงัเกียจ เพราะฉะนัน้เราจงท าความ
ดีเอาไวเ้พื่อรกัษาภาพลกัษณแ์ก่ตนเอง ท าใหค้นอ่ืนๆชื่นชม เอ็นด ูมีน า้ใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ไม่ดถูกูเหยียด
หยามผูอ่ื้นถึงแมเ้ขาจะเคยท าผิดมาแลว้ก็ตาม ก็จงใหอ้ภยัแก่กนั ใหโ้อกาสใหเ้ขาไดพ้ฒันาตวัเองใหม่เป็นคนดี พิสจูนใ์หส้งัคม
เห็นถึงความดีของเขา 

 The work shows both good side for kindness and bad side, of series of quarrels.  Since birth, the children 
are compared to a white cloth and still do not know anything.  What they should or should not do, they will know 
when they grow up and will recognize many goodwill or values, and some may abuse their lives by turning to a 
fight or a killing, and end up with punishment for doing so.  And later they will be scorned by people in the society 
who are not all optimistic. Therefore, we should do good to maintain our image.  Make others admire, love, be kind, 
generous.  Help each other.  Do not look down on others.  Although they have done wrong, then forgive each other 
and give them opportunity to develop to be good persons.  Prove to society the goodness of them. 


