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วรรณกรรม / Literature 

 ความสมดลุยคื์อคณุ ตามธรรมชาติ  ดินน า้ ลมฟ้า อากาศเติมวาด ชบุชีวิตชน 

หมู่ไมพ้นัธอ์ยู่กนั มาหลายชั่วคน    ใหใ้บ ใหด้อก ใหผ้ลใหค้น ไดผ้ลประโยชน ์

กู่เรื่องราวบอกกลา่ว ถึงความ รูส้กึ   เป็นเพียง สามญัส านึกและการ ห่วงหาอาทร 

ตอนนีเ้ราสิน้เงาไม ้ไม่เหมือนก่อน    ชุ่มชื่น กลบักลายเป็นรอ้นเป็นแรง ระแหงระเหิด 

ความแหง้แลง้ ความชุ่มชืน้อย่างไหน ที่เราชอบใจ  ความร ่ารวย ความยากจนอย่างไหน ที่คนชอบกนั 

ที่ความ สมบรูณข์องหมู่ แมกไมต้น้สาย ตน้น า้ล  าธาร มาจากป่า สูเ่มืองจากเขา ทะมนึหลอ่เลีย้ง ผูค้นในแท่น คอนกรีต 

ยามนีเ้รา จึงมารอ้งเพลงเพื่อบอกบรรเลงเสียงเพลง  จากใจเมืองนัน้มี ความศิวิไลเมื่อมี ป่าไม ้ตน้น า้ล  าธาร 

มีนกกา หากิน บินว่อนเหลือแม่ ลกูอ่อนมีนม ใหล้กูกิน คนหากิน สตัวก์็หากินเราไม่เบียดเบียนกนัและกนั 

ตน้ไมง้าม คนก็งดงามงามน า้ใจ ไหลเป็นสายธาร  ชบุชีวิต ทกุฝ่ายเบิกบานมีคน มีตน้ไมม้ีสตัวป่์า 

 Balance is you naturally.  Earth, water, weather, and air draw and revive life. Has lived for many 
generations, giving the leaves, flowers, and fruits to the people. Telling the story of feelings is that just common 
sense and concern. Now we have the shadow of the trees.  Unlike before, it became hot and rift.  Drought, what 
kind of moisture do we enjoy?  Which one people prefer between wealth and poverty? That is the fertility of the 
forests and streams from the forest to feed the city people in concrete buildings.  



Now we come to speak and sing the music from the heart.  The city is very civilized when there is a forest.  
Upstream there are raven birds for living, mothers milking their babies, people and animals feed on their own.  We 
do not exploit each other.  

The trees are beautiful, the people are beautiful, the beauty of the heart flows as a stream, revives all parties with 
joy.  There are people with trees and wild animals. 

เหตผุล / Reason 

 วรรณกรรมที่เลือกมาคดัลอกมาจากเนือ้เพลง "ชีวิตสมัพนัธ"์ เหตผุลที่เลือกวรรณกรรมเรื่องนีม้าใชใ้นการสรา้งสรรค์
ผลงานเพราะเมื่อขา้พเจา้เลือกโจทยใ์นการสรา้งสรรคผ์ลงานชิน้นีใ้นหวัขอ้ของการรกัษส์ิ่งแวดลอ้มและรกัษ์โลกนัน้สิ่งที่ขา้พเจา้
คิดคือการท่ีเราจะสรา้งสรรคผ์ลงานรกัษโ์ลกในรูปแบบที่แตกต่างไปจากคนอ่ืนไดอ้ย่างไรถา้ไม่ใช่ในเรื่องของการเก็บขยะการใช้
ถงุผา้การป่ันจกัรยานหรือการปลกูตน้ไมซ้ึ่งสิ่งเหลา่นีม้กัเกิดขึน้มาจากการรณรงคใ์หท้ าและมกัเกิดขึน้เพียงชั่วคราวเป็นกระแส
แลว้หายไป แต่สิ่งที่จะอยู่ไดอ้ย่างยั่งยืนคือการที่เขา้ไปอยู่ในจิตส านึกของคนจรงิๆเท่านัน้ที่จะสามารถอยู่ไดแ้บบยั่งยืนเมื่อ
ขา้พเจา้ไดฟั้งบทเพลงนีใ้นท่อนที่เลือกมาแลว้ท าใหรู้ส้กึประทบัใจและอยากใหท้กุคนไดต้ระหนกัจดจ าเสมอว่าทกุสิ่งลว้นแต่
สมัพนัธก์นัหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ไม่สามารถที่จะด ารงอยู่ไดอ้ย่างสมบรูณท์ั้งหมดลว้น แต่สมัพนัธก์นัเปรียบเสมือนกบัวงจร
ชีวิตมีป่ามีสตัวม์ีคนเราตอ้งรกัและมีน า้ใจแก่กนัช่วยเหลือกนัเพราะทกุชีวิตมีความสมัพนัธก์นัหากไม่มีป่าก็ไม่มีสตัวไ์ม่มีอาหาร
ไม่มีน า้ด่ืมน า้ใชไ้ม่มีไฟฟ้าไมม่ีอาชีพการงานมนุษยก์็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ไดแ้ละธรรมชาติเองก็อยู่ไม่ไดเ้ช่นกนัหากขาดการดแูล
รกัษาจากมนษุยย์ามเมื่อเกิดเหตกุารณท์ี่ไม่คาดฝันขึน้ดงันัน้ทกุชีวิตจะอยู่ไดอ้ย่างมีความสขุถา้เรารูจ้กัรกัษแ์ละดแูลซึ่งกนัและ
กนัไม่เบียดเบียนกนัมีน า้ใจใหแ้ก่กนัก็จะท าใหเ้ป็นดั่งเนือ้เพลงที่ว่า“ ชบุชีวิตทกุฝ่ายเบิกบานมีคนมีตน้ไม้มีสตัวป่์า” 

 What I think is how we can create literary work about saving the world in a way that is different from others if 
not in the matter of garbage collection, use of cloth bags, cycling or planting trees.  Whatever comes as a 
campaign to do so often go temporary into flow and then disappears.  What it takes to survive is that only real 
people can live in the consciousness of real people.  When I had listened to this song in the selected section, it 
was impressive and I wanted everyone to realize it. Always remember that everything is interrelated, if one is 
missing, it cannot survive perfectly. Relationship is like life cycle, there is a forest, there are animals and people, we 
have to love and care for each other and help each other because all life has a relationship.  

Well, without forests, no animals, no food, no drinking water, no water, no electricity, and no work.  Human beings 
cannot live and nature itself cannot survive either without human care when the unexpected happens.  Therefore, 
every life will live happily.  If we know and care for each other and have compassion for each other, it will make like 
the lyrics that "revive!  Every party is cheerful.  There are people, trees, and wild animals" 

 


