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วรรณกรรม / Literature
เป็ นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ได้รบั รางวัลซีไรต์ท่มี ีลกั ษณะสร้างสรรค์ทงั้ ความคิดและวิธีการนาเสนอ มุ่ง
แสดงอุดมคติอนั เชิดชูคณ
ุ ค่าความบริสทุ ธิ์ และความมีนา้ ใจของมนุษย์ กวีถ่ายทอดความคิดเป็ นธรรมะที่เข้าใจง่าย ผ่าน
เหตุการณ์และบุคคลซึ่งอาจเกิดขึน้ ได้ในชีวิตจริงและสังคมจริง แสดงความแตกต่างระหว่างสภาวะอันบริสทุ ธิ์ไม่เสแสร้งของเด็ก
กับสภาวะของผูใ้ หญ่ท่ถี กู ครอบงาด้วยกรอบสังคม ในแต่ละบทกวีได้เสนอแง่ความคิดอย่างประณีตหลายนัย ตีความได้
กว้างขวางลึกซึง้ ด้วยกลการประพันธ์ท่เี ฉียบคม การประพันธ์ลกั ษณะของฉันทลักษณ์มีรูปแบบเป็ นธรรมชาติสอดคล้องกับ
เนือ้ หาคาที่ใช้เป็ นคาง่ายๆ เรียงร้อยอย่างมีลีลาจังหวะ สร้างลานาอันทรงพลัง ให้จินตนาการภาพชัดสื่อความคิดของกวี กระทบ
อารมณ์และเร้าความคิดผูอ้ ่าน เป็ นการจรรโลงความหวังให้เห็นว่าโลกอาจสงบงดงามได้ดว้ ยนา้ ใจอันบริสทุ ธิ์ของมนุษย์ดว้ ยกัน
เอง เป็ นวรรณกรรมที่มีความดีเด่นสมควรได้รบั การยกย่องเป็ นวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
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.

เหตุผล / Reason
วรรณกรรมเรื่องมือนัน้ สีขาวแสดงให้เห็นถึงความเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่มีนา้ ใจและอีกทัง้ ยังมีดา้ นเสีย คือการทะเลาะวิวาท
ต่างๆคือตัง้ แต่เกิดมาเด็กก็ยงั เป็ นผ้าสีขาวอยู่ ยังไม่รูจ้ กั ว่าอะไรเป็ นอะไร อะไรควรหรือไม่ควร พอโตขึน้ ก็จะรูจ้ กั ความมีนา้ ใจหรือ
คุณค่าทางความดีหลายอย่างและบางคนอาจใช้ชีวิตไปในทางที่ผิด เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการฆ่าแกงกัน จนทาให้ได้รบั โทษ
ที่ทาไว้คือ ติดคุกหรือกฎหมายอื่นๆที่ใช้ในการลงโทษ และจะถูกคนในสังคมมองในแง่ไม่ดีถกู รังเกียจ เพราะฉะนัน้ เราจงทาความ
ดีเอาไว้เพื่อรักษาภาพลักษณ์แก่ตนเอง ทาให้คนอื่นๆชื่นชม เอ็นดู มีนา้ ใจ เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ดถู กู เหยีย ด
หยามผูอ้ ่นื ถึงแม้เขาจะเคยทาผิดมาแล้วก็ตาม ก็จงให้อภัยแก่กนั ให้โอกาสให้เขาได้พฒ
ั นาตัวเองใหม่เป็ นคนดี พิสจู น์ให้สงั คม
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.

