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วรรณกรรม / Literature 

ขบวนเกวียนเคลื่อนมาอยู่ที่ใหม่อีกครัง้หนึ่ง ที่นี่ฝ่ังน า้ไม่สงูชนัเหมือนที่เก่า มีตน้ไมเ้ล็กเตีย้อยู่ เป็นหย่อมๆ หญา้อ่อน
ส าหรบัววักินเขียวขจีเต็มไปหมด นกกระเต็นปากแดงบินขวกัไขว่ไปมา ถดัไปทางขวามืออีกหน่อยมีหาดทรายสีขาวแกมหม่น
ทอดไปสูส่ายน า้ที่ไหลอยู่เอ่ือยๆแสงแดด อ่อนยามเชา้ตรู่สอ่งลงถกูแถวนัน้ ท าใหค้นวงัเวงใจเป็นยิ่งนกัย่ีสนุกบับญุหลายว่ิงรอบๆ 
เกวียน อยู่เหยาะๆพ่อกลบัจากลุม่ววับอกว่าถา้ยี่สนุโตขึน้ตอ้งไปตกัน า้ใหล้งุกาอาบ เพราะมนตเ์ป่าแกป้วดหวัของแกนัน้ดี
เหลือหลาย ลงุกาตะโกนมาว่ากว่ายี่สุ่นจะไดต้กัน า้ไปใหอ้าบ แกก็คงเขา้โลงไปแลว้ ลงไปอาบน า้ซีที่ชายหาดโนนดีกว่า 
ผา้ขาวมา้นั่งมาสองปีแลว้นี่จะไดเ้ปียกน า้เสียที ทกุคนเห็นดีกบัลงุกา เพราะขา้วจะกินกนัมือ้เชา้นีก้็ไดน้ิ่งมาจากที่เก่าโน่นแลว้ 
สว่นของกิน กบัขา้วค่อยหาเอาเองก็ได ้เพราะวงัน า้มีปลาดกุมาก ห่างจากที่ไปเสน้กว่าๆ ตามที่ผูใ้หญ่บา้น บอกเมื่อคืนนีเ้มื่อลงุ
กาสั่งว่าใหท้ิดจนุกบัเอือ้ยค ากองอยู่เฝ้าเกวียนและววัก่อน ทิดจุ่นก็รอ้งขึน้ว่า อะไรๆ ก็ทิดจั่นถางทางเกวียนอยู่บนโคกคราวก่อน
ก็ทิดงุ่น ลงุกาว่าเพราะทิดจั่นเป็นทหารเอก ของแกและแข็งแรงกว่าทกุคนจึงตอ้งท างานหนกักว่าหมู่ แลว้ลงุกาก็เดินน าหนา้ลง
ไปทางหาด ทรายไดม้อมกบัไอแ้ดงวิ่งลงไปถึงล าน า้ก่อน มนัยืนมองซา้ยขวาหอนขึน้ฮู้ๆ  แลว้ก็ว่ิงกลบัมา ยี่สุน่วิ่งออกหาแม่ ก า
ทรายสองมือขึน้มาจูบแลว้โยนขึน้ฟ้าอย่างสนกุ บญุหลายก็ถกูพ่อจงูไป เตาะแตะ คนูเห็นพ่อยิม้อย่างมีความสขุกว่าทกุครัง้ ท า
ใหค้นูตืน้ตนัใจมากทีเดียวเมื่อไปถึงจึงรูว้่าน า้มีสีค่อนขา้งขุ่น กระแสน า้ที่ไหลมาจากทางเหนือไม่แรงนกั พ่อบอกว่าถา้มาหนา้
เดือน ๕ น า้ จะใสมากกว่านี ้และทางเหนือของล าน า้ฝนคงจะตก น า้จึงมีสีค่อนขา้งขุ่นอย่างนีล้งุกาโดดไป เล่นน า้ก่อนใครๆ อยู่
ห่างๆ เพราะลงุกาแกผ้า้เหมือนซอ้นปลาซิวเมื่อคืนนี ้ลงุเขม้ตะโกนไปว่า ไหนว่าจะซกัผา้ขาวมา้ละ่ แกก็ชีใ้สผ่า้ขาวมา้ที่เคียนหวั
อยู่ว่า มนับางและจวนจะขาดอยู่แลว้ ไม่ ตอ้งซกัมนัละคนูค่อยๆ ลยุลงไปแค่หวัเข่า แลว้ค่อยๆ นั่งลงขุดใตน้ า้ขึน้มาด ูก็เห็นทราย
หยาบๆ สีขาวแกมหม่นเหมือนกบัที่ชายหาด และเมื่อชิมน า้ดกู็ไม่รูส้กึมีกลิ่นรสอะไร พ่อชวนยี่สุน่เล่น น า้อยู่ใกล้ๆ  บอกคูนว่าอย่า
กินมนัจะปวดทอ้ง ถา้เป็นน า้ใสๆ จึงจะกินไดคู้นก็บอกว่าชิมดนูิด เดียวเท่านัน้ขณะที่พากนัเลน่น า้อยู่อย่างสนกุ มีนกฝงูหนึ่งบิน
อา้วมาจากฝ่ังตรงขา้มแลว้ร่อนลงที่ ป่าชายหาดทางขวามือ"โฮ้ๆ  นกเป็ดฝงูนัน้" ลงุเขม้ลอยคออยู่ในน า้รอ้งขึน้พลางชีม้ือ "แม่น



แลว้ นกเป็ดมาหากินแถวนัน้ บกัจนัดีกบับกัคูนแล่นไปเอาปืนมาไวๆ" ลงุกาตะโกนกอ้ง"นกอยู่ที่ได ้ละ่" ขอ้ยเห็นมนัว่ายน้ํา จนัดี
สงสยัแต่เมื่อลงุกาบอกเสียงดุๆ  

The wagon train moves to a new place, full of trees and green grass for cattle, kingfishers are flying around. 
The river nearby can use for a bath and full of fish that can catch to eat. Everyone is so delighted and happy to 
discover this area that so fertile and suitable for settlement. Koon and the whole family gathered to talking, 
laughing, the kids are playing around and having a good time. Likewise, adults have hope to make a living in this 
plentiful land. 

เหตผุล / Reason 

ขา้พเจ้ารูส้ึกประทับใจเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องลูกอีสาน วิถีชีวิตของผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมี
ความสุข เรียนรูแ้ละปรบัตัวใหอ้ยู่ร่วมกับธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขา้พเจา้สมัผัสถึงความสุข สนุกสนานและ
ความผูกพนัของผูค้น ความรกัของครอบครวัของคูนที่เป็นตวัละครด าเนินเรื่องหลกัที่พยายามเรียนรูแ้ละเขา้ใจสิ่งแวดลอ้มของที่
ที่เขาอยู่เพื่อเติบโตขึน้อย่างมีความสขุ วรรณกรรมเรื่องนีเ้ป็นวรรณกรรมที่ขา้พเจา้เคยไดย้ินไดอ่้านในตอนเด็กๆ ทัง้การไปหาปลา
โดยหาแต่พอกิน การไปหาครั่งเพื่อน าไปเป็นเชื่อเพลิงหรือท าอย่างอ่ืน การท านา ปลูกผัก ใช้ชีวิตแ บบพอมีพอกิน ใน
สภาพแวดลอ้มที่ค่อนขา้งแหง้แลง้ อีกอย่างนึงที่ขา้พเจา้รูส้กึชอบ คือตวัละครคนูมีนิสยัคลา้ยขา้พเจา้ที่ขีส้งสยัในหลายๆเรื่อง ท า
ใหข้า้พเจา้อดข าในความซื่อไม่ได ้ลูกอีสานเป็นเรื่องราวสะทอ้นวิถีชีวิตและความทรงจ าของขา้พเจา้ในตอนเด็กนัน้เอง ขา้พเจา้
จึงหยิบยกเรื่องนีม้าดว้ยความชอบและความสนุก เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานในครัง้นี ้

I am impressed with the story of Northeast children.  The way of life of the people, who live in harmony with 
nature, learn and adapt to be with the ever-changing nature.  I feel the joy, fun, and attachment of people.  The 
love story of Koon's family, the main character, is an attempt to learn and understand the environment where he is 
in order to grow up happily. 

This literature is the kind I have heard read as a child, including going fishing or looking for just enough to 
eat going for lac for fuel or doing other things, farming, growing vegetables, living a good life.  In an environment 
that is quite arid, another thing that I feel like is the character of Koon who has a personality like me who is curious 
in many stories, that I cannot help laughing at his innocence.  Isan children are stories reflecting the way of life and 
memories of my childhood.  That is why I cited this story with passion and fun to inspire in creating the work in this 
time 


