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วรรณกรรม / Literature 

 "เอก้อีเ้อก้เอก้" เชา้นีไ้ก่ป่าคงงงว่าท าไมครูลกุจากที่นอนก่อนไก่ตื่นคนกระเหรี่ยงไดย้ินไก่ขนัดงั“ เก่งก่ะเรง่เก่ง” พ่อแม่
ของเด็ก ๆ เคยบอกว่า "ดีแลว้ที่ไก่ป่ายงัรอ้งดว้ยเสียงดงัของมนัเองวนัไหนถา้ไก่ป่ารอ้งเหมือนไก่เมืองวนันัน้ป่าคงไม่เป็นป่า" ฟ้า
ยงัไม่แจง้ครูลงไปวกัน า้ลา้งหนา้ลา้งตาที่ล  าธารหลงับา้นใบไผ่ลอยมาตามน า้มาแลว้ก็ไปไปลิบจนสดุสายตาอย่าใหค้วามเศรา้
เขา้มาเป็นเจา้อารมณใ์นวนัจากครูจึงนดัเจา้ของชา้งใหม้ารบัก่อนที่เด็ก ๆ จะต่ืนกม้เก็บลั่นทมที่รว่งพืน้ขึน้มาแซมผมลั่นทมเอย...
ลาก่อนลาหอ้งสมดุแตงโม ลาตน้มะละกอที่รกักบัแปลงผกัหลงับา้นสว่นสาวเอก้แม่ไก่ของครูก็ยกใหน้กัเรียนไปแลว้รวมทัง้สิ่งละ
อนัพนัละนอ้ยทัง้หลายเสือ้ผา้ก็กระจายจ่ายแจกไปทั่วหมู่บา้นตะเกียงและไฟฉายน าไปถวายพระหลวงพี่ที่วดัจึงแทบไม่มีอะไร
สว่นตวัเหลืออีกนอกจากหนงัสือ ๕-๖ เลม่ที่ชอบสมดุบนัทกึและเทปเพลงอีกกลอ่งแค่นีจ้รงิๆนอกนัน้ก็เป็นของขวญัของฝากจาก
ป่าที่ชาวบา้นและนกัเรียนเอามาใหเ้มื่อวานซึ่งมากมายจนเต็มหลงัชา้งอะโช ควาญชา้งเป็นคนเดียวกบัอะโชคนขบัเรือที่พาครู
เขา้หมู่บา้นในวนัแรกจนถึงวนันีส้ารถีมีน า้ใจช่วยขนของใหไ้ม่เปลี่ยนแปลงครูนั่งบนหลงัชา้งมองดปู่ากวา้งภเูขาตะวนัยงัไม่ขึน้
เด็ก ๆ คงหลบัใหลอยู่ครูไดย้ินเสียงชาวบา้นต่ืนมาต าขา้วกนั แต่เชา้ 

 This morning, the wild chicken must have been confused about why the teacher got out of bed before the 
usuall. KAREN people heard the rooster crowing loudly, "KengKaRengKeng" The parents of the children said, "It is 
good that the wild fowls crow with their voice.  If the wild chicken screams like a city chicken, the forest might not 
be a forest anymore.”  The sky has not been bright yet but the teacher went down to wash her face at the creek 
back home.  The bamboo leaves floated along the creek, passed by, and went off sight.  Do not let sadness 
become a temper.On the day of parting, the teacher then arranged with the owner of the elephant to come to pick 
her up before the children woke up.  She doesn’t have personal stuff to carry along much except the memorable 
souvenirs from the villagers and her students. And this heartwarming place that will be in her memory forever. 



เหตผุล / Reason 

เป็นเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่ตอ้งจากลาเมืองหลวงมาสอนเด็กนกัเรียนชาวกระเหรี่ยงใหไ้ดม้ีโอกาสเรียนหนงัสือ
เหมือนกบัเด็กคนอ่ืน ๆ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวนบัตัง้แต่ที่ครูไดรู้จ้กักบัเด็กนกัเรียนชาวกระเหรี่ยงจากเด็กที่ไม่รูแ้มก้ระทั่งการอ่าน
ออกเสียงภาษาไทยกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่ตอ้งจากลาแมแ้ต่ชา้งที่เป็นสตัวก์็ฟังภาษาไทยรูเ้รื่องนอกจากเรื่องราวของครูกบันกัเรียน
ชาวกระเหรี่ยงแลว้ยงัมีการสอดแทรกวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงและความสวยงามของธรรมชาติเอาไวอี้กดว้ยวรรณกรรมเรื่องนี ้
ท าใหดิ้ฉันไดรู้จ้กัวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงมากขึน้และยงัท าใหดิ้ฉันตระหนกัถึงสิ่งที่สวยงามที่ควรอนุรกัษร์ักษาไวด้ั่งความเชื่อ
ของชาวกระเหรี่ยงที่ว่า “อะไรจะงามแทต้อ้งทัง้สวยและสะอาด” 

It is the story of a teacher who leaves the capital to teach KEREN students the opportunity to learn just like 
all the others.  It is a story starts since the teacher gets to know the KEREN students.  Since from scratch, children 
who do not even know how to read Thai until when it is time to leave them, even animal elephants listened to the 
Thai language.  In addition to the stories of teachers and KEREN students, there are also insights into the KEREN 
lifestyle and the beauty of nature.  This literature allows me to know more about the life of the KEREN people and 
makes me realize something beautiful to preserve like the KEREN people belief that "What is truly beautiful must be 
beautiful and clean" 


