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วรรณกรรม / Literature
“จิป๊ ดอจ์ดขนาดใหญ่หลายคันเคลื่อนผ่านประตูเหล็กมหึมา ที่เปิ ดกว้างออกหมดทัง้ ไวล์ดเข้ามาอย่างแช่มช้าเรียงกันมา
เป็ นขบวน เสียงเครื่องยนต์ท่ีกระหึ่มอยู่ในเกียร์ต่าขณะที่ชะลอผ่านช่องประตูเข้ามา เสียงตะโกนทักทาย และสรรพสาเนียงแห่ง
การโกลาหลอลหม่านวุ่นวาย อันเป็ นธรรมดาของทุกครัง้ ที่การขนสัตว์ป่ามาถึงดังปะปนกันฟั งไม่ได้ศพั ท์ พวกคนงานนับสิบ
ภายในสถานที่น่นั วิ่งกันคึกคักออกมาต้อนรับ เตรียมลาเลียงขนถ่ายสัตว์ป่านานาชนิดที่บรรจุอยู่ในกรงหรือ หีบลังลงจากรถ
มันเป็ นสถานที่กกั สัตว์ เพื่อเตรียมต่อนอกประเทศที่ใหญ่โตสมัยที่สดุ ตัง้ อยู่ในเนือ้ ที่ไม่ต่ากว่า 15 ไร่ ภายในกกาแพง
คอนกรีตแข็งแรงกันรอบสถานที่ทาการของบริษัท เป็ นอาคารทันสมัยตัง้ อยู่ในใจกลางบริเวณซึ่งแวดล้อมไปด้วยกรงขังสัตว์ทกุ
ชนิด นับตัง้ แต่กรงเล็ก ๆ ขึน้ ไปจนกระทั่งเพนียดช้างเกือบจะเป็ นสวนสัตว์ย่อย ๆ ตัง้ อยู่ในระหว่างครึง่ ทางของอารยธรรมแห่ง
เมืองหลวง และความเปล่าเปลี่ยวป่ าเถื่อนของดิบ...”
“Lots of large jeep “Dodges” move through enormous iron gates, all came in slowly, as a procession. The
sound of the engine roared in low gear. While slowing through the doorway came in with a shout. Greetings and
all things of chaos, which is normal for every time the wild fur arrives, mixed with sound incomprehensible, when
dozens of workers in the place rushed out to welcome them and prepared to transport a wide variety of wild
animals in cages or crates from cars. It is an animal quarantine facility. In order to prepare for forwarding out of the
country in the largest modern times, located in an area of not less than 15 Rai (1 Rai = 1600 square meters) within
the wall

Sturdy concrete that surrounds the company premises, is a modern building located in the heart of the area
surrounded by all kinds of animal enclosures. From small cage up to the Paniad (Kraal) elephant, which almost a
small zoo located in the middle of the civilization of the capital and the loneliness and the raw stuff.

เหตุผล / Reason
จากบทความดังกล่าวทาให้เห็นมุมมองต่างได้ทราบว่าประเทศของเรามีความอุดมสมบูรณ์มีสตั ว์ป่านานาชนิดทัง้ เล็ก
ใหญ่ ตัง้ แต่นกตัวเล็กจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้าง แต่จะดีกว่าไหมที่สตั ว์ป่าที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของประเทศเรา ได้ใช้ชีวิต
ตามธรรมชาติไม่ตอ้ งถูกขังแค่ภายในกรงแล้วถูกขายส่งไปยังที่ต่าง ๆ ผมจึงสร้างสรรค์ผลงานชิน้ นีใ้ ห้ได้เห็นถึงคุณค่าของทุกชีวิต
เพื่อทาให้ธรรมชาติกลับมาสวยงามเหมือนอย่างเคย หยุดทาร้ายธรรมชาติเพื่อโลกของเรา
From the above article, there are various points of view. It shows that our country is rich and has a wide
variety of wildlife, from small birds to large animals like elephants.
Our country will be able to live their lives naturally. Without having to be confined to just inside the cage And sent
to various places for sale, so I created this work In order to see the value of every life In order to bring nature back
to its beauty as usual.
So stop harming nature for our world.

