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คำ�นิยม
ทุ่งหญ้า ป่าข้าว เจ้าเขากาง และผม ของ เอกอรุณ เป็นวรรณกรรม
เยาวชนที่มีองค์ประกอบทางวรรณศิลป์ครบสมบูรณ์ เรื่องราวกินใจและมีพลัง
ตัวละครทุกตัวมีชีวิตชีวา และมีกลวิธีในการน�ำเสนองดงาม โดยเล่าผ่านสายตา
เด็กชายตัวเอกของเรื่องได้อย่างเห็นภาพ ได้บรรยากาศ และสมจริง
เมื่ออ่านจบ ค�ำตอบที่ค้นพบจากวรรณกรรมเรื่องนี้มีหลายประการ
หนึ่ง สะท้อนภาพชีวิตชาวนาอันเป็นคนส่วนใหญ่ และเป็นอาชีพหลัก
เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องประเทศ เป็ น วรรณกรรมตั ว แทนประเทศ เห็ น ทั้ ง ภาพ
บรรยากาศ และวิ ถี ชี วิ ต ที่ ท� ำ มาแต่ ดั้ ง เดิ ม มี ชี วิ ต ชาวนา มี ทุ ่ ง นา มี ค วาย
มีบ้านเรือน มีวัฒนธรรมประเพณี ครบถ้วน
สอง สะท้อนความเป็นจริงของชาวนาไทย คือชีวิตไร้เงินแต่มีภาวะแห่ง
ความสุขได้ ผู้เขียนน�ำเสนอให้เห็นชัดเจนว่า พวกเขายากจนมาก มีเงินน้อย
แต่อดออม มุ่งมั่น และสามารถก้าวสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อกัน
สาม สะท้อนภาพการศึกษาไทยที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล คือ ครูและเด็ก
ความเสี ย สละของครู ความสามารถ อดทน ฝ่ า ฟั น และมิ ต รภาพของเด็ ก ๆ
ตลอดจนความร่วมใจของชุมชน แม้รัฐเอื้อมมือมาไม่ถึงหรือถึงน้อย แต่พวกเขา
ก็ท�ำให้ชีวิตก้าวไปสู่ที่ที่ดีขึ้นได้
สี่ สะท้ อ นคุ ณ ค่ า ของความเป็ น มนุ ษ ย์ ผู ้ เ ขี ย นชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เพราะ
มนุุ ษ ย์์ มีี ใ จมองเห็็ น มนุุ ษ ย์์ เ ป็็ น มนุุ ษ ย์์ มองเห็็ น ชีี วิิ ต เป็็ น ชีี วิิ ต แม้้ สัั ต ว์์ เ ลี้้�ยงหรืื อ
สััตว์์อื่่�น มนุุษย์์จึึงพััฒนา สัังคมจึึงงดงาม ภาพเด็็กชายตััวเอกกัับยาย ลุุง พ่่อ แม่่
พี่่�สาว ครูู และเพื่่�อนๆ รวมทั้้�งคนในชุุมชน ตลอดจนวััฒนธรรมประเพณีี จึึงสร้้าง
ความหวังและก�ำลังใจให้ชีวิต เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันอันเป็นปัจจัย
สำำ�คััญในการดำำ�เนิินชีีวิิต

ห้า เป็นการบันทึกอดีตอันทรงคุณค่าตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะในแง่
ของภาพประวัติศาสตร์สังคม หรือประวัติศาสตร์โดยสามัญชนคนตัวเล็กๆ ซึ่งใน
อนาคตจะกลายเป็นของหายากท่ามกลางโลกดิจิทัล
ขอบคุณที่ผู้เขียนสร้างวรรณกรรมเรื่องนี้ไว้บนเส้นทางวรรณกรรมไทย

ชมัยภร แสงกระจ่าง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๕๗

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
โลกในทุกวันนี้เร็ว รีบเร่ง เชื่อมต่อถึงกัน และดูจะสะดวกสบายไปเสีย
หมดทุกอย่าง
เสน่ห์ของความเนิบช้า การสานสัมพันธ์กับคนและสิ่งมีชีวิตอื่นต่อหน้า
และความไม่สะดวกบ้างในบางเวลา เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและเป็นที่โหยหาอยู่บ้าง
แต่ก็เป็นเหมือนสิ่งที่ผู้คนจะท�ำได้เพียงนานๆ ครั้ง แค่พอให้รู้จักช่วงเวลาแบบนั้น
ก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม
ไม่มีอะไรเหมือนโลกในยุคก่อน ยิ่งในท้องที่ชนบท เมื่อก่อนก็ไม่เหมือน
ตอนนี้
หนังสือเล่มนี้คือเรื่องราวในยุคสมัยนั้น ยุคที่นักเรียนบางชั้นยังต้องใช้
กระดานชนวนเขียน ยังใช้ควาย ไม่ได้พึ่งเครื่องจักรไถนา ความบันเทิงหลักยังอยู่
กับหนังขายยาและนิทานที่ยายเล่า ยุคสมัยที่ผ่านมานานแล้ว แต่ยังมีคุณค่า
เพียงพอให้เล่าถึง และคู่ควรให้เด็กๆ ในยุคนี้ได้รับรู้
“ทุ่งหญ้า ป่าข้าว เจ้าเขากาง และผม” เป็นเรื่องราวที่เปี่ยมชีวิตและ
จิตใจ ศูนย์กลางของเรื่องเล่าอยู่ที่โข่ง เด็กวัยหกขวบที่ค่อยๆ เติบโตขึ้น แต่ละวัน
เลี้ยงควาย หาอะไรตามท้องไร่ท้องนากิน สนุกกับเพื่อน แล้วชีวิตก็ได้ไปรู้จักกับ
สิ่งที่เรียกว่าโรงเรียน เรื่องสุขปนเศร้าที่ชวนทั้งยิ้มทั้งเบะหน้าในเวลาเดียวกัน
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชวนติดตามอยู่ตลอดเรื่อง
ตัวหนังสือจะพาคุณท่องไปในโลกนั้น โลกที่ถึงแม้คุณจะไม่เคยมีประสบการณ์แบบเดียวกันมาก่อน แต่เราเชื่อว่าคุณจะต้องตกหลุมรัก

นานมีบุ๊คส์

กลางทุ่งหญ้า
..............................
ผมเกิดกลางดึกในคืนฝนพรำ�บนเรือนหลังน้อยริมป่า ยายยุ้ย แม่

ของแม่รับหน้าที่เป็นหมอตำ�แยทำ�คลอด ผมเป็นลูกชายคนแรก แต่เป็นน้อง
ของพี่สาวอีกสองคนซึ่งอายุค่อนข้างห่างกัน สไบ พี่สาวคนก่อนผมเติบใหญ่จน
วิ่งเล่นในทุ่งหญ้าได้แล้ว เธออายุย่างเจ็ดขวบตอนผมลืมตาดูโลก ขณะที่ละมัย
พี่สาวคนโตอายุห่างจากผมถึงสิบสามปี
ว่่ากัันว่่าผมเป็็นลููกที่่�พ่่อแม่่ไม่่ได้้คาดหวัังว่่าจะมีี หลัังทำำ�คลอดผ่่านไปไม่่
กี่วัน ยายพูดถึงผมกับใครต่อใครว่าไอ้นี่มันหลงมากับฝน มันจะเป็นเด็กขี้แย
เลี้ยงยาก บ่อน�้ำตาตื้น จิตใจอ่อนไหว โตขึ้นถ้าไม่เป็นหมอล�ำก็ต้องบวชเรียน
เดินสายเทศน์กัณฑ์มหาชาติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องไม่ตายเสียตั้งแต่ยังเด็ก
ผมเป็นเด็กกระดูกใหญ่ แถมได้น�้ำนมแม่ตลอดสามปีเต็มโดยไม่มีน้องมา
แย่ง เทียบกับเด็กที่เกิดในปีเดียวกันแล้วผมจึงค่อนข้างโตเร็ว หัดคลานไม่นาน
ผมก็ลุกขึ้นเดินเหินได้ แล้วต่อจากนั้นผมก็ไล่จับไก่และหมาให้แม่ต้องคอยวิ่งตาม
พอวิ่งได้แล้วผมก็เริ่มหัดปีนต้นไม้ลื่นตกลงมาร้องไห้จ้า ถัดมาอีกวันผมขี่หลัง
หมาพาควบห้อตะบึงแล้วก็ถูกสลัดร่างกลิ้งไปบนพื้นหญ้า พ่อแม่ซึ่งยังจ�ำถ้อยค�ำ
พร�่ำบ่นเสมือนค�ำพยากรณ์ของยายยุ้ยต่างมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความ
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เป็นห่วง
ยายยุ้ยก�ำชับพี่สาวของผมทั้งสองคน “ดูแลมันให้ดีหน่อยพวกมึง ดูแวว
แล้วไอ้นี่ไม่น่าจะทันได้โตจนเข้าโรงเรียน”
จ�ำความได้ผมก็แลเห็นผืนป่าสดเขียวหนาทึบทางด้านทิศตะวันตก บ้าน
ไม้หลังน้อยยกพื้นสูงของเราเหมือนมีเงาไม้และเนินหญ้าแบ่งครึ่งกันสวมกอดไว้
ในวงแขน ด้านทิศตะวันออกเป็นทุ่งนาซึ่งอยู่ถัดจากเนินรกร้างเต็มไปด้วยหญ้า
นานาชนิด
ระหว่างป่าและทุ่งนาคือเนินสูงที่พ่อกับแม่ของผมปลูกบ้านอาศัย เสมือน
หนึ่งบ้านน้อยหลังนี้ลอยอยู่กลางป่าหญ้า แขนข้างหนึ่งเป็นป่าสูงที่พร้อมจะโอบ
รัดเข้ามา อีกข้างนอกจากป่าหญ้าแล้วยังเป็นทุ่งข้าวซึ่งพร้อมจะถักทอเป็นเวิ้ง
สีเขียวในฤดูเพาะปลูก
บ้านหลังน้อยของเราเก่าชรา อายุมากกว่าพี่สาวคนโต พ่อเป็นคนลง
เสาเอกหลังพิธีแต่งงานตามประเพณีท้องถิ่น ยกพื้นสูงเหนือหัวของพ่อซึ่งเป็น
ชายไทยสูงร้อยหกสิบเซนติเมตร บันไดห้าขั้นพาดจากพื้นขึ้นสู่ชานเรือน ฝาไม้
กระดานสามด้าน ข้างในถัดจากชานเรือนกั้นแบ่งเป็นสองส่วน พ่อแม่นอนด้าน
หนึ่ง ผมกับพี่สาวสองคนได้มุมด้านในเป็นที่ซุกหัวนอนสามัคคี
ใต้ถุนกั้นไว้ส�ำหรับไอ้ทุยรับเชิญซึ่งพ่อแม่เช่าคนอื่นมาท�ำนา แถมด้วย
เล้าไก่เล็กๆ ถัดไปทางด้านทิศเหนือ นั่นเจ้าครกกระเดื่องซึ่งแม่ใช้ต�ำข้าวเปลือก
ตั้งแต่จ�ำความได้ แม่จะตื่นเช้าเสมอ เสียงกระแทกกระทั้นเปรียบเสมือนบทเพลง
แห่งรุ่งอรุณของเจ้าครกกระเดื่องตัวนี้มักปลุกให้ผมตื่น
บ้านหลังน้อยของเราไม่ถึงกับโดดเดี่ยว ถัดจากแนวต้นก้ามปูสูงใหญ่ไม่
ถึงสองร้อยเมตร บ้านไม้ยกพื้นสูงอีกหลังหนึ่งซุกตัวอยู่กลางความร่มรื่น นั่นคือ
บ้านหลังเดิมที่แม่ผมเคยอยู่สมัยยังสาว ตอนนี้เป็นของยายยุ้ยกับครอบครัว
ลูกชายคนสุดท้อง พี่สาวสองคนสอนผมให้เรียกแกว่าอาบุญลือ แกเป็นน้องชาย
ของแม่ นักต้มเหล้าเถื่อนมือดีรูปร่างกลมป้อม หัวเถิก เลี้ยงหมาไว้หลายตัว
ทุกครั้งที่ผมวิ่งแจ้นไปถึงหน้าบ้านของแก หมาเกือบสิบตัวส่งเสียงเห่าแล้วกรูกัน
เข้ามารุมล้อม ผมถูกตรึงไว้บนลานหญ้า เมือ่ หนีไม่พน้ ผมก็จะทรุดตัวลงนัง่ ร้องไห้

ทุ่งหญ้า ป่าข้าว เจ้าเขากาง และผม 9

แข่งกับเสียงเห่าของพวกมัน ยายยุ้ยจะโผล่ออกมาทันเวลาทุกครั้ง ในมือถือ
ไม้ไผ่เรียวยาวซึ่งผ่านการรมควันมาเป็นอย่างดี
แกเดินฝ่าฝูงหมาเข้ามาตบหัวผมแรงๆ “กูว่าแล้ว มึงนี่เองไอ้โข่ง ถ้าไม่
ตกต้นไม้ตาย หมากูนี่แหละจะฉีกเนื้อมึง”
นอกจากเป็นหมอต�ำแยท�ำคลอดผมออกมาจากครรภ์ของแม่ ยายยุ้ยยัง
เป็นคนมอบมงคลนามให้ผมจนติดปากใครต่อใคร แกเห็นว่าผมตัวโตเกินเด็กวัย
เดียวกัน ไอ้โข่งไม่ได้มาจากชื่อหอยบางประเภทที่ชอบผุดขึ้นมาตามนาข้าวช่วง
ฤดูฝน หากสื่อถึงรูปร่างของเด็กคนหนึ่งซึ่งกระดูกใหญ่ ตัวโต แข็งแรง อนาคต
อาจได้เป็นทหาร หรือพระเอกหมอล�ำ หากไม่รีบชิงตายไปก่อน
บ้านญาติอีกครอบครัวอยู่ห่างไปอีกฟากหนึ่งของทุ่ง ลุงทองดีอายุน้อย
กว่าพ่อผม แต่โดยศักดิ์ความเป็นญาติผู้พี่ แกเลยกลายเป็นลุง ชายรูปร่างสูงโย่ง
หัวเราะอารมณ์ดี แกย้ายมาอยู่บ้านทุ่งเพราะไก่ชนรุ่นแรกที่เลี้ยงไว้ติดเชื้อโรค
ระบาดตายยกเล้า ลุงทองดีเรียกพ่อผมว่าอาแก่น
เราเป็นเหมือนชาวชนป่าดงห่างหมู่บ้าน ออกมาปลูกเรือนสร้างบ้านอยู่
ตามชายป่าใกล้ที่นาของตัวเอง มีทั้งญาติพี่น้องห่างๆ ใกล้ชิดด้วยสายเลือด และ
เพือ่ นร่วมชะตากรรมเดียวกันอีกหลายครอบครัว ยายยุย้ เป็นคนกล่าวไว้ทำ� นองว่า
ไม่ ว ่ า ฝนตก น�้ ำ ท่ ว ม ภั ย แล้ ง ทุ ก ครอบครั ว ต่ า งเผชิ ญ หน้ า กั บ อุ ป สรรคชี วิ ต
อันเดียวกัน
ปีที่ผมลืมตาดูโลก ดวงดาวและสายฝนไม่ได้ส่งเด็กมาเกิดบนโลกใบนี้ตาม
ล�ำพัง ครอบครัวชาวนาละแวกชายป่าเดียวกันต่างได้ลูกชาย ดอมลูกลุงปิ่นเกิด
หลังผมสองเดือน สังข์ลูกน้าผาเป็นพี่ผมเดือนหนึ่ง ทองแม้นลูกอาทุยเกิดเดือน
เดียวกับผม ห่างกันไม่ถึงสองสัปดาห์
อนาคตเด็กเกิดใหม่คนอื่นๆ ถูกท�ำนายโชคชะตาจากทั้งหมอดูและหมอ
ต�ำแยต่างกันไป ถึงกระนั้นตามครรลองของลูกชายชาวนา เราโตขึ้นก่อนจะหันเห
ชี วิ ต ไปสู ่ โ ชคชะตาที่ไม่อาจคาดหมาย เราทุก คนต่ างไม่อาจหลีกเลี่ยงค�ำสาป
ดึกด�ำบรรพ์ที่ครอบครัวชาวนาปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
โตขึ้นทุกคนจะต้องเป็นเด็กเลี้ยงควาย

