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วรรณกรรม / Literature 

 ผกัต่าง ๆ นานาจากสวนของคนบา้กลายเป็นที่ตอ้งการของชาวบา้นรา้นช่องอยู่ตลอดเวลา พวกมนัพากนัเติบโตงอก
งามอย่างไม่หยดุยัง้ดว้ยน า้ในสระ น า้ฝนและน า้คา้ง ดว้ยปุ๋ ยคอกจากมลูของเป็ดและไก่ และดว้ยฟางขา้วที่ห่มคลมุลงไปบน
แปลงดิน 

 พวกมนัพากนัเติบโตอยู่ในความจรงิของดิน น า้ ลม ไฟ และในความหลบัฝันของผูท้ี่กราบไหวดิ้น น า้ ลม ไฟ เติบโต
อย่างสะอาดหมดจด ดว้ยมือและดวงใจแห่งความเป็นแม่ของผูเ้พาะหว่าน ผกัต่าง ๆ นานาเหลา่นัน้จึงไม่ถกูเจือปนดว้ยสารเคมี
ใด ๆ ท่ามกลางมดและแมลงที่พากนัเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ตวันาง และแทบจะไดย้ินเสียงของไสเ้ดือนดินที่เบือ้งใต ้

 พวกมนัพากนังอกงามอย่างไม่หยดุยัง้ บรรดาเถาถั่วเลือ้ยยอดขึน้ไปโอบกอดกอ้นเมฆ บรรดาเถาแดงก็ทอดยอดออกไป
สดุเสน้ขอบฟ้า กอคะนา้หรือกอกะหล ่าขยบัขยายเนือ้ตวัออกเท่าครกต าขา้ว เช่นเดียวกบัตน้ขา้วในทอ้งทุ่งนาที่แตกรวงละหมอ้
แตกกอละเกวียน ฟักแฟงแตงโมก็หนกัแน่นและเติบโตใหญ่จนแบกหามกลบักระท่อมแทบไม่ไหว 

 บรรดาแม่เป็ดแม่ไก่ก็ออกไข่ดกเสียจนเก็บไม่ทนั พวกมนัพากนัหาอยู่หากินอย่างเป็นอิสระภายใตส้วนคนบา้ คุย้เขี่ยหา
มดปลวก ด าน า้ลงไปคา้หากุง้หอย โบกบิน วิ่ง ว่าย และไข่สดเหล่านีก้็เป็นที่ตอ้งการของคนขา้งนอกอยู่ตลอดเวลา 

 Numerous vegetables from Madman's Garden have become in constant demand by the locals.  They 
continued to grow and flourish with the water in the pond.  With rain, dew and manure from ducks and chickens, 
with rice straw covering the soil.  
 

They grow in the truth of the earth, the water, the air, the fire, and in the dreams of those who worship the earth, 
water, air, and fire that grow clean.  By the hand and motherhood of the sower, the various vegetables were not 



contaminated any chemicals.  Among ants and insects moving around, and the sound of earthworms could almost 
be heard.  Beneath, the trees continued to flourish.  The pea vines climbed up to embrace the clouds.  The red 
vines extending up to the horizon.  Kale, or kale stems, widened the body like a mortar of rice, like the rice plant in 
the field growing as big as wagon.  Gourds and watermelon were firm and growing so big that it was hardly able to 
carry back the hut.  The hens and duck lay so many eggs that they could not be collected in time.  They lived 
independently under the mad man's garden, flew, ran, and swam, finding ants, termites, diving down the water to 
search for prawns, snails.  Fresh eggs were in constant demand by the people outside. 

เหตผุล / Reason 

 สวนโลก คือสว่นที่ผูค้นแสวงหา เป็นส่วนที่มีแต่ธรรมชาติอนัสวยงามน่าประทบัใจ มองไป ณ แห่งใดในโลกของเราที่
ตระการตาไปดว้ยความงดงามของพนัธุน์านาชนิด ไม่ว่าจะเป็นรูปรา่ง รูปทรง ใบดอก ก่ิงกา้น พืช ผล ลว้นแลว้แต่ดงึดดูเอา
สายตาและความสนใจของเราเป็นความประทบัใจในสวนนีอ้ย่างมากมาย 

 สวนของหนู คือสวนที่ไดเ้ลือกเอาตอนของสวนแห่งจินตนาการที่ผสมผสานกบัความเป็นจรงิเขา้ดว้ยกนั พืชผกัที่มีก็มี
จรงิ เป็ด ไก่ สตัวเ์ลีย้งเป็น ๆ ก็มีจรงิ แต่ก็ไดส้รา้งผลงานขึน้อยู่ในรูปของวงกลมที่คลา้ยโลกของเรา หรือเป็นวงกลมที่ไม่มีที่สิน้สดุ 
หมนุเวียนเปลี่ยนไปตามสถานะของโลก ดิน ฟ้า อากาศ อนัเกิดเป็นพืชพนัธุอ์นัหลากหลาย ผลดัเปลี่ยนกนัไปไม่มีจบสิน้ ที่จะท า
ใหท้กุ ๆ สรรพสิ่งเหลา่นีอ้ยู่คู่กบัโลกของเรา เป็นสวนโลกที่ประทบัใจไม่ลืมเลือน 

 The garden of the world is where people seek.  It is a part of the natural beauty that is impressive to look at 
anywhere in our world that is spectacular.  Filled with the beauty of various species, the shapes, the leaves, the 
flowers, the branches, the plants, all attract our eyes and our attention.  

‘My Garden’ is a garden of Imagination that combine with reality together.  There are real vegetables, ducks, 
chickens, and even pets, but they have created works in the form of circles that resemble our world, or an infinite 
circle, that circulates according to the state of the world, the climates that produce diverse vegetation.  The turns 
are endless.  To bring all these things together with our world is an impressively unforgettable world garden. 

 


