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วรรณกรรม / Literature 

 โลกขณะลอยคอท่ามกอบวั   ระคนดว้ยหวั่นกลวัและอ่ิมหวาน 

หอมยิ่งยวนเยา้ยั่วดอกบวับาน    แมแ้ขนขาแสบซ่านหนามกา้นบวั 

 เราต่างรูพ้ิษสงของตาเฒ่า   คนักระสนุจบัเปา้เขา้ที่หวั 

คิดแลว้อยากละทิง้เรายิ่งกลวั    ใจเตน้ออกนอกตวัระรวักลอง 

 ดว้ยดวงตาของแกไม่แพเ้หยี่ยว   แมต้ะแกแก่เหี่ยวแต่จองหอง 

ภาพของแกที่เรานัน้เฝ้ามอง    ลกึลบัในครรลองของตนเอง 

 กระท่อมแกมีงูอยู่เป็นเพื่อน   แต่คนงดูเูหมือนไม่ข่มเหง 

ทัง้เขียดกบคางคกทัง้นกเพลง    โลกท่ีไม่รีบเรง่ไม่รอ้นรน 

 ขา้วที่ปลกูไม่ขายเอาไวก้ิน   รา้นคา้ของทอ้งถิ่นแกไม่สน 

ดว้ยพืชผกัปักปลกูนัน้พอปรน    จึงแกไรต้วัตนต าบลนี ้

 จึงไม่มีใครรูอ้ยู่อย่างไร    แมถ้กูใสไ่คลใ้หเ้ป็นผี 

เป็นคนบา้น่าเบื่อไม่เหลือดี    ความโดดเดี่ยวเหมือนไม่มีไรท้ี่มา 

 เสียงแห่งเชา้คู่เคียงเสียงเหยียบยก  ท่วงท านองของครกสะทกหลา้ 



ค ่าตะเกียงผดุแตม้แซมไฟฟ้า    คลอเพลงขลุย่เอ่ือยชา้กระท่อมนัน้ 

 เราเก็บหกัฝักบวัแมก้ลวัเกรง   ต่างสบตากนัเองแลว้ยิม้ขนั 

ดอกผลจากลกัขโมยย่ิงหวานมนั    คนักระสนุไม่ส  าคญัแลว้วนันี ้

 ดวงตาเรากระพรบิกระซิบกระซาบ  ในหวัใจไหวภาพอาบแสงสี 

จึงเกิดบงึหนึ่งในบงึใหม่มี     เกิดพืน้ที่กวา้งใหญ่บงึใจเรา 

 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. 

 

 

เหตผุล / Reason 

 เมื่อไดอ่้านวรรณกรรมบท บึงบวั ท าใหน้ึกถึงเปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบนัที่มีความเจรญิทางเทคโนโลยี มี
ความมั่งคั่ง ร  ่ารวย มีอ านาจต่อรองในเรื่องต่าง ๆ แต่เมื่อเจอกบัวิกฤตปัญหาต่าง ๆ เช่น โควิด ทกุประเทศดยู ่าแย่ วุ่นวาย ตัง้ตวั
กบัปัญหาไดไ้ม่ดี แต่ประเทศไทยเรากบัรบัมือไดดี้ เหมือนในวรรณกรรมที่พดูถึงตาแก่เจา้ของบงึบวั ท่ีใชช้ีวิตตามวิถีพอเพียง ท า
การเพาะปลกู เลีย้งสตัว ์ไม่ตอ้งพึ่งพาหรือหาซือ้ของจากรา้นคา้ ผูค้นต่างมองว่าแกแปลกประหลาด ผมจึงวาดภาพเพื่อสื่อว่า บงึ
บวัเปรียบดงัประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีจิตใจงดงามดั่งดอกบวั มีความเมตตา เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีทรพัยากรที่
อดุมสมบูรณ ์แต่กลบัถกูมองว่าเป็นประเทศที่ยงัไม่พฒันา เมื่อเจอวิกฤตประเทศเราก็ยงัคงเขม้แข็งและมีความสามคัคี โดยรอบ
นอกบงึบวัผมไดใ้ชส้ตัวต่์าง ๆ แทนความมีอ านาจ ความศิวิไลซ ์ความเจรญิ ความวุ่นวาย ที่คอยคกุคาม เอาเปรียบและคอยปิด
กัน้เรา แต่ประเทศเรายงัคงด ารงชีวิตอยู่ได ้ภายใตก้ารใชช้ีวิตแบบวิถีพอเพียง มีความเอือ้เฟ้ือ แบ่งปัน แมบ้างครัง้เราจะมีน า้ตา 
มีบาดแผล อนัเกิดจากปัญหาต่าง ๆ แต่เราทกุคนก็ยงัคงมีรอยยิม้และมีความสขุกบัมนัได ้ท าใหผ้มมีความรกัและภมูิใจในความ
เป็นไทยมากยิ่งขึน้ 

 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. 


