
ชื่อ :นางสาวจนัทกานต ์หาญพิชานนัท ์   ขนาด : 100x80ซม.    

สถาบนั:โรงเรียนศิลปะลานคนู    วรรณกรรม: สายฝนกลางพายแุละแลง้รอ้น 

ผลงาน :วิถีเกษตรวิถีดีงาม    เทคนิค :สีอะครีลิค 

รหสั : 14-055       

Name :Chantakan  Hanphitchanun   Size : 100x80 cm. 

Academy :LarncoonArt  School   Literature : Rain in a Storm and a Hot Drought 

Title :Agricultural way, beautiful way   Medium :Acrylic 

Code : 14-055       

วรรณกรรม / Literature 

 “ นัน้ใครละพ่อ” ลกูชายถามเมื่อเห็นชายวยักลางคนยืนอยู่ใกล ้ๆ กบัควายตวัหนึ่ง“ คงเป็นชาวนาท่ีนัน้แหละ” เขาบอก
ลกูแลว้เดินไปหาชายคนนัน้“ ท าไมไม่เหมือนชาวนาที่เขตในเมืองของเราละพ่อ” ลกูถามดว้ยความยงัไม่หายสงสยัเพราะชาวนา
เท่าที่เคยพบเห็นในเขตเมืองนัน้ลว้นแต่แต่งตวัดีร  ่ารวยและมีเครื่องมือที่ทนัสมยั “พวกเขาเป็นชาวนา...ใช่แลว้ลกูเขาเป็นชาวนา
เหมือนกบัพ่อและอีกหลาย ๆ คนในเมืองนัน้แหละ” วิวฒันบ์อกลกูชายซึ่งความสงสยัยงัคา้งคาอยู่ในใจและสามารถมองเห็นได้
ในแววตาที่ยาวว์ยัคู่นัน้ของเขา แต่ท าไมเขาแต่งเนือ้แต่งตวัไม่เหมือนพวกเราล่ะ... เสือ้ผา้เก่า...ดสูิพ่อ...รองเทา้ก็ยงัไม่มีใส?่” ลกู
ชายถามอีกพรอ้มมองไปที่ชายคนนัน้“พวกเขาเป็นชาวนาที่ยงัใชช้ีวิตแบบเก่ายงัไงละ่ลกู” วิวฒันพ์ยายามอธิบายใหล้กูเขา้ใจ 
“ไม่เหมือนกบัชาวนาอย่างพวกเราที่เขตโนน้หรอก...เพราะพวกเราเป็นชาวนาสมยัใหม่ แต่พวกเขาไม่ใช่...พวกเขายงัตอ้งใช้
ควายไถนาใชปุ้๋ ยธรรมชาติตอ้งพึ่งพาดินฟ้าอากาศทกุอย่างของเขาตอ้งใชห้ยาดเหงื่อแรงงาน หลงัสูฟ้้าหนา้สูดิ้นและตอ้งอยู่กบั
กลิน่โคลนสาบควาย...อย่างที่รูเ้ห็นอยู่นีล้ะ่ลกู” วิวฒันก์บัลกูเดินเขา้ไปใกลช้ายวยักลางคณุมากขึน้โดยเขาก าลงักม้ ๆ เงย ๆ กบั
ตน้ขา้วที่ออกรวงเหลืองอร่ามจนกระทั่งรูว้่ามีสองคนพ่อลกูมายืนอยู่ใกล ้ๆ ชายชาวนาจึงยิม้ให ้

 “Who's that, father?” the son asked  when he saw a middle-aged man standing nearby with a buffalo, 
"probably a farmer"  "Why he is not like a farmer in our township, father?"  Because a farmer in our township are well 
dressed, and have modern tools.  "They are farmers.” The son still suspicions ‘cause this farmer dress with an old 
cloth, no shoes on. Look!  Still no shoes on?”  The son asked, looking at the man.  "How are they farmers who live 
their old life?"  

Father tried to explain to the son.  “It's not like our farmers there ... because we are modern farmers but they are 
not ... They still have to use the buffalo to plow the fields.  Naturally relies on the weather, all of his labor requires 
sweat with back up the sky and face to earth, and having to live with the smell of the buffalo mud ... as you can see 



now, son.  Vivat walked the son to the old man who was stooping and looking at the golden ears of rice until he 
realized and saw the two people; father and son, standing nearby.  The farmer smiled. 

เหตผุล / Reason 

 ไดร้บัเอาเนือ้หาที่บ่งบอกว่าการท าการเกษตรที่ถกูตอ้งนัน้ควรจะตัง้อยู่บนพืน้ฐานของส านึกรบัผิดชอบต่อชาวโลกสงัคม
ชมุชนและตนเองในอนัที่จะน าความผาสกุสขุอนามยัปลอดภยัจากโรคภยัต่างๆหากจะตอ้งน าเอาผลผลิตที่เกษตรกรปลกนัน้ไป
บรโิภคไปแปรรูปหรือรบัประทานไม่ใชชแสวงหาแต่ผลก าไรโดยพยายามที่จะหาแต่สิ่งอ านวยความสะดวก ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง 
เพื่อที่จะเรง่รดัผลผลิตโดยจะตอ้งลงทนุไปนอ้ยแค่ไหนก็ตามก็ตอ้งยอมลงทนุ แค่เพียงใหต้วัเองไดส้ะดวกสบายเท่านัน้โดยลืมไป
ว่า ภยัเงียบที่มาคกุคาม สขุภาพรา่งกายของตวัเองผูป้ลกู และผูน้  าไปรบัประทานอ่ืน ๆ อีกจะไดร้บัความเดือดรอ้นต่างๆนานา 
ตามมาซึ่งแมจ้ะตอ้งเหน็ดเหนื่อย แต่ถา้เราค่อยๆปลกู ค่อย ๆ ท าตามแต่วิถีพอเพียง เรียบง่ายเอือ้เฟ้ือเกือ้กลู ดว้ยความเป็นมิตร
ต่อธรรมชาติพืชพนัธุ ์ผูค้นเห็นอกเห็นใจต่อทกุคนแลว้เมื่อนัน้ความสมบรูณพ์นูสขุก็จะสง่ต่อชาวโลกใหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างผาสขุ
รม่เย็น ทกุ ๆ ชีวิต 

 What I got from this book is the basis of proper farming that should base on the responsibility to the world, 
society, community, and us, in order to bring welfare and hygiene safe from various diseases.  If the produce that 
the farmer has grown is to consume, process or eat, not just for profit, or try to find only amenities, fertilizers, and 
pesticides.  In order to expedite yield, with little investment required, one must be willing to invest by just giving self 
only convenience, forgetting that the silent threat to one's health is that growers and other dieters again will suffer 
from troubles that will come in spite of being tired.  If we let grow up gradually, follow the way of sufficiency, 
simplicity, and generosity with friendliness to nature.  People already sympathize with each other.  Then there will 
be fullness and happiness. Send the people of the world to live together happily in every life 

 


