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วรรณกรรม / Literature 

 หลายนาทีแลว้จึงเดินขา้มล าธารเขา้ไปในป่าทบึ จากทางเดินของสองขา้งทางที่มีตน้ไมไ้ม่หนาแน่นเริ่มรม่ครึม้ดว้ยตน้ไม้
ใหญ่หลากหลายชนิดที่แผ่เรือนยอดประสานกนัและมีตน้ไผ่ขึน้แซมเป็นระยะ ๆ เสียงนกรอ้งเซ็งแซ่ระงมไปทั่วป่า ท่ามกลาง
แสงแดดยามสายที่ส่องลงมากระทบผิวน า้อนัใสสะอาดยิ่งเดินลกึเขา้ไปในป่า ดินที่เดินน าหนา้ผูใ้หญ่และเพื่อนทัง้สองก็ค่อย ๆ 
ชะลอฝีเทา้ลงมาเดินตามหลงัไมอ้ยู่ในระดบัเดียวกบัละไมและกระแตไม่หยุดเดินเป็นระยะเพื่อเก็บสมนุไพร ตามที่ตอ้งการพรอ้ม
กบัสอนลกูสาวกบัเพื่อนรูจ้กั พืช สมนุไพรต่าง ๆ อย่างตน้สาบเสือที่มีสรรพคณุในการรกัษาแผลและหา้มเลือด ตน้รางจืดใชเ้ป็น
ยาถอนพิษ ตน้หนอนตายหยากใชก้ าจดัแมลงศตัรูพืชไดก้ระแตฟังบา้งไม่ฟังบา้ง ออกจะค่อนไปทางต่ืนตากบันกสีสวยท่ีบนรอ่น
ไปมารอบตวัเสียมากกว่าขณะที่ดินเอาแต่สอดส่ายสายตามองหาผลไมป่้า และหรี่ตาท าท่าเล็งหนงัสติก๊ในมือไปทางโนน้ทีทางนี ้
ที ตรงขา้มกบัละไมที่ตัง้ใจฟังและจดค าสอนของพ่อทกุค ากว่าจะเดินไปถึงน า้ตกก็ท าเอาเหงื่อซมึทั่วตวักนัทกุวนัพืน้น า้เบือ้งลา่ง 
แตกกระเซ็นเป็นละอองฟองฝอยลอยอยู่ทั่วไป ทนัทีที่เห็นน า้ตกแมปี้นีน้  า้ดจูะนอ้ยกว่า แต่ก็ยงัไหลลงมาเป็นแอ่ง ใหเ้ด็กลงไป
ลอยคอในน า้ ไม่ไดเ้หือดแหง้ ไปกบัอากาศรอ้นแลง้เสียทีเดียว ดินไม่ยอมนอ้ยหนา้ โหนเถาวลัยก์ระโดดลงน า้เสียงดงัตมู แลว้
โผลห่นา้ขึน้มายิม้เผลก่บัเพื่อน “ลงมาสิละไม น า้เย็นเจี๊ยบเลย” ดินชวนละไมที่ยงัยืนอยู่บนลาดหินรมิล าธาร “น า้เย็นสดชื่นมาก
เลยละไม ลงมาสิ” กระแตชวนเพื่อนอีกเสียง ละไมไม่รอใหดิ้นกบักระแตเรียกเป็นครัง้ที่สอง รีบเดินลงล าธาร และหย่อนตวัลงแช่
น า้ เด็กหญิงทัง้สองต่างวกัน า้สาดใส่กนัอย่างสนกุสนาน ดินไม่สนใจรวมวงเลน่น า้กบัเพื่อน แต่ว่ายน า้ไปนั่งพิงโขดหินกลาง
น า้ตกปลอ่ยใหส้ายน า้ไหลลงมาผ่านเนือ้ตวั 

 They walked through the dense forest with big trees that spread like a roof from the sky. With clear water 
and the sound of the birds. They learned about medicinal plants that all of them can bring to cure and heal 
sickness. They stop by a beautiful waterfall that makes all of the tiredness are gone by immersed in water, they 
having fun and a very good time in this pure nature. 



เหตผุล / Reason 

ไดร้บัรูเ้รื่องราวเก่ียวกบัพืชสมนุไพรและสตัวป่์านานาชนิดท าใหก้ระผมเกิดความสนใจในเรื่องธรรมชาติและสตัวป่์ามาก
ขึน้และรูว้่าธรรมชาตินัน้สวยงามและส าคญัควรค่าแก่การอนรุกัษม์ากแค่ไหน และไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัมิตรภาพในฐานะเพื่อน
กระแต ละไมและดินโดยในเรื่องการแบ่งปันความรูพ้ดูถึงการแนะน าใหเ้พื่อนไดรู้จ้กันกนานาพนัธุแ์ละตน้ไมน้านาชนิดท าใหผ้ม
ไดจ้ินตนาการ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดโดยเด็กสามคนเดินเขา้ป่าใบหนา้มีความสขุ ท่ามกลางธรรมชาติที่มีสตัวป่์าพึ่งพา
อาศยัอยู่ย่างสวยงามผมอยากใหผ้ลงานนีไ้ดเ้ป็นสว่นหนึ่งในการที่จะท าใหเ้ยาวชนรุน่ใหม่ไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของ
สิ่งแวดลอ้ม เนื่องจากปัจจบุนัมีปัจจยัหลาย ๆ อย่างที่ท าใหเ้กิดความเสื่อมโทรมเสียหายอย่างน่าตกใจและสามารถสรา้งแรง
บนัดาลใจเพื่อที่จะรกัษาใหธ้รรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยู่กบัเราและสืบต่อจนถึงรุน่ลกูรุ่นหลานของเราตลอดไปครบั 

I got to know a lot about plants, herbs and wildlife, and I became more interested in nature and wildlife and 
know how beautiful and important that nature is to keep for conservation, and learned about friendship from these 
kids by sharing knowledge, talking about introducing friends to birds and trees. There are many things I can 
imagine to convey into a painting the picture of three children walking into the forest with happy faces among the 
beautiful nature with wild animals.  Therefore, I would like this work to be a part of helping the young generation to 
recognize and see the importance of the environment.  Due to the shocking deterioration of many factors today 
and inspire people in order to keep nature and the environment with us and continue to the next generation, our 
grandchildren are forever. 

 

 


