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วรรณกรรม / Literature 

สงฆฉ์นั เด็กวดัมอง มีคนมาท าบญุ  ที่นี่มีผูข้ายบุญ  นี่บญุมนัคืออะไร 

เด็กวดักิน หมามอง กอบโกยเอาบญุไป มีคนซือ้บญุไปครอง คนไรโ้อกาสไดแ้ต่ตรอง 

หมากินแดนของ  แลว้ประเคนค่าบญุให ้ อีกมวลสมนุอีกหมาใตถุ้น ฝงูหมามมูมามเมามนั 

เด็กมอมแอบมองหมากิน ใครไดค่้าบญุเบ่งบาน คนไม่มีบญุไดแ้ต่มอง เด็กมอมแมมคนนัน้นยัตต์าหมอง  

The monks eat.  The temple boys look.  People come to make merit.  Here is merit to sell.  

What is merit? 

The temple boys eat.  Dogs look.  Grope for merit.  Someone buys merit for possession.   

The hopeless ponder.  

The dogs eat the leftover and pay the merit.  Another group of minions, flock of dogs devour voraciously. 

The shabby child furtively looks at the eating dogs.The hopelss child can only look. 

 

 

 



เหตผุล / Reason 

ขา้พเจา้ไดห้ยิบยกวรรณกรรม “มือนัน้สีขาว” ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่งดงามเลม่หนึ่ง ใชภ้าษาที่เรียบง่าย เขา้ใจง่าย 
มีการเลน่ค าที่ท าใหอ้ารมณส์นกุสนาน อ่านไดไ้ม่รูเ้บื่อ และสอดแทรกความเป็นจรงิที่เกิดขึน้ในสงัคมไดอ้ย่างตรงตวัแต่ไม่รุนแรง 
และส าหรบัตอนที่มีชื่อว่า “บุญ” ที่หยิบยกมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานนัน้ ท าใหรู้ส้กึถึงการไม่เท่าเทียมกนัใน
สงัคม และการแบ่งชนชัน้อย่างเห็นไดช้ดัเจนผ่านการเล่าเรื่องราวไดอ้ย่างแยบยลจากการท าบญุที่ถือเป็นการกระท าที่เราทุกคน
เชื่อว่าขาวสะอาด เป็นการเล่าเรื่องที่มีความยอ้นแยง้อยู่ในตวั จนสามารถท าใหเ้กิดค าถามขึน้มาไดท้นัทีหลงัจากอ่านจบ และ
นั่นก็ท าใหข้า้พเจา้เองไดฉุ้กคิดเช่นกนั ว่าหากเราทุกคนหนัมาแบ่งปันท าใหส้งัคมไทยเรากลายเป็นสงัคมที่มีแต่การให ้และเท่า
เทียมกนัได ้คงจะเป็นสิ่งที่มีค่าและงดงามที่สดุที่เกิดขึน้ในแผ่นดินไทย มือทุกมือนัน้ไม่ว่าจะเป็นมือเด็กหรือมือของผูใ้หญ่ หาก
เราทกุคนรว่มกนัเปลี่ยนใหเ้ป็นมือสีขาว มือที่สรา้งสรรคแ์ต่สิ่งดีงาม ที่ไม่ไดม้ีแค่เฉพาะวยัเด็กเท่านัน้ คงเป็นสิ่งที่วรรณกรรม
ตอ้งการบอกกล่าวใหเ้ราฉุกคิด และหมั่นสรา้งมือของเราใหข้าวสะอาด เพื่อสรา้งสรรคส์งัคมที่เรารกัต่อไป 

I have cited the literature "That hand is white," a beautiful book of youth literature, using the language that is 
simply easy to understand, with puns that bring humors.  You can read without being bored and can interpolate the 
reality of the society straight but not violent.  For "Merit" that cited as inspiration in the creation of that work, made 
feel of the inequality and social class division, narrated ingeniously through the story.  Merit making that 
considered an act we all believe is clean, telling a story that is contradicting in itself.  Questions came up 
immediately after reading them and that makes me think too.  If we all turned to share, Thai society would become 
a society that only gives and make equal.  It would probably be the most precious and beautiful thing that 
happened in Thailand.  

No matter hands of either children or adults, if we all turn them into white, creative hands that create just for 
the good, not only white hands of the children, which the literature wants to tell us to think about and keep our 
hands white to continually create the society we love. 

 


