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วรรณกรรม / Literature
โลกขณะลอยคอท่ามกอบัว
หอมยิ่งยวนเย้ายั่วดอกบัวบาน
เราต่างรูพ้ ิษสงของตาเฒ่า
คิดแล้วอยากละทิง้ เรายิ่งกลัว
ด้วยดวงตาของแกไม่แพ้เหยี่ยว
ภาพของแกที่เรานัน้ เฝ้ามอง
กระท่อมแกมีงูอยู่เป็ นเพื่อน
ทัง้ เขียดกบคางคกทัง้ นกเพลง
ข้าวที่ปลูกไม่ขายเอาไว้กิน
ด้วยพืชผักปักปลูกนัน้ พอปรน
จึงไม่มีใครรูอ้ ยู่อย่างไร
เป็ นคนบ้าน่าเบื่อไม่เหลือดี
เสียงแห่งเช้าคู่เคียงเสียงเหยียบยก

ระคนด้วยหวั่นกลัวและอิ่มหวาน
แม้แขนขาแสบซ่านหนามก้านบัว
คันกระสุนจับเป้าเข้าที่หวั
ใจเต้นออกนอกตัวระรัวกลอง
แม้ตะแกแก่เหี่ยวแต่จองหอง
ลึกลับในครรลองของตนเอง
แต่คนงูดเู หมือนไม่ข่มเหง
โลกที่ไม่รีบเร่งไม่รอ้ นรน
ร้านค้าของท้องถิ่นแกไม่สน
จึงแกไร้ตวั ตนตาบลนี ้
แม้ถกู ใส่ไคล้ให้เป็ นผี
ความโดดเดี่ยวเหมือนไม่มีไร้ท่มี า
ท่วงทานองของครกสะทกหล้า

ค่าตะเกียงผุดแต้มแซมไฟฟ้า
เราเก็บหักฝักบัวแม้กลัวเกรง
ดอกผลจากลักขโมยยิ่งหวานมัน
ดวงตาเรากระพริบกระซิบกระซาบ
จึงเกิดบึงหนึ่งในบึงใหม่มี

คลอเพลงขลุย่ เอื่อยช้ากระท่อมนัน้
ต่างสบตากันเองแล้วยิม้ ขัน
คันกระสุนไม่สาคัญแล้ววันนี ้
ในหัวใจไหวภาพอาบแสงสี
เกิดพืน้ ที่กว้างใหญ่บงึ ใจเรา

Whether the mainstream of the world is, the old man who owns the lotus pond still lives by his own rules. He
isolates himself from this chaotic world that most people struggle for a living. He makes a living just enough to
survive not too little, not too much. No matter others think of him as a scary man or an outsider he doesn't care, he
learned to be happy and satisfied with who he is and what he has.

เหตุผล / Reason
เมื่อได้อ่านวรรณกรรมบท บึงบัว ทาให้นึกถึงเปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบนั ที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี มี
ความมั่งคั่ง ร่ารวย มีอานาจต่อรองในเรื่องต่าง ๆ แต่เมื่อเจอกับวิกฤตปัญหาต่าง ๆ เช่น โควิด ทุกประเทศดูย่าแย่ วุ่นวาย ตัง้ ตัว
กับปัญหาได้ไม่ดี แต่ประเทศไทยเรากับรับมือได้ดี เหมือนในวรรณกรรมที่พดู ถึงตาแก่เจ้าของบึงบัว ที่ใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง ทา
การเพาะปลูก เลีย้ งสัตว์ ไม่ตอ้ งพึ่งพาหรือหาซือ้ ของจากร้านค้า ผูค้ นต่างมองว่าแกแปลกประหลาด ผมจึงวาดภาพเพื่อสื่อว่า บึง
บัวเปรียบดังประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีจิตใจงดงามดั่งดอกบัว มีความเมตตา เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ แบ่งปั น มีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์ แต่กลับถูกมองว่าเป็ นประเทศที่ยงั ไม่พฒ
ั นา เมื่อเจอวิกฤตประเทศเราก็ยงั คงเข้มแข็งและมีความสามัคคี โดยรอบ
นอกบึงบัวผมได้ใช้สตั ว์ต่าง ๆ แทนความมีอานาจ ความศิวิไลซ์ ความเจริญ ความวุ่นวาย ที่คอยคุกคาม เอาเปรียบและคอยปิ ด
กัน้ เรา แต่ประเทศเรายังคงดารงชีวิตอยู่ได้ ภายใต้การใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียง มีความเอือ้ เฟื ้ อ แบ่งปั น แม้บางครัง้ เราจะมีนา้ ตา
มีบาดแผล อันเกิดจากปัญหาต่าง ๆ แต่เราทุกคนก็ยงั คงมีรอยยิม้ และมีความสุขกับมันได้ ทาให้ผมมีความรักและภูมิใจในความ
เป็ นไทยมากยิ่งขึน้
When reading the scriptures of the Bueng Bua (lotus pond), it reminds me to our world nowaday that have
prospered technology. They are wealthy, have bargaining power in various matters, but when faced with crises,
problems such as COVID, all countries look poor, chaotic, and poorly set up to cope with problems. In Thailand,
we cope well. As in literature speaking about the eyes of the owner of the lotus pond, who lives in a self-sufficient
way, cultivate, raise animals, does not have to rely on or buy from a store. People think he is strange, so I drew a

picture to convey Bueng Bua is like Thailand with a simple lifestyle that has a heart as beautiful as a lotus,
kindness, generosity, sharing abundant resources but seen as an undeveloped country. When faced with a crisis,
our country is still strong with harmony. Outside the lotus pond, I use animals to stand for all powers, civilization,
chaos, which threaten to take advantage and keep us off. Our country can still survive under living a self-sufficient
lifestyle. We are generous, sharing. Even though sometimes we have tears and wounds caused by various
problems, we can all still have a smile and enjoy it. This makes me more loving and proud of being Thai.

