เรื่องย่ อ สาปควายลายคน
เรื่ องเริ่ มต้ นจากความตายของบุ ญยืน ชาวนาอีสานผู้แปลกแยกในหมู่บ้านห้ วยนา้ หลาก องอาจ ในฐานะ
ผู้ใหญ่บ้านจึงแจ้ งข่าวให้ สาเนียง อดีตภรรยาของบุญยืนที่ไปมีครอบครัวใหม่ที่อเมริ การับทราบ สาเนียงให้ บุญล้ อม ลูก
ชายของเธอกับบุญยืนกลับมาจัดงานศพของพ่อ และขายที่นาของพ่อให้ เรี ยบร้ อย
บุญล้ อม กลับมาพบความเปลีย่ นแปลงไปของหมู่บ้านหลังจากไปอยู่กบั แม่ที่อเมริ กาสิบกว่าปี แต่สิ่งที่เขาคิดว่า
ยากจะเปลีย่ นแปลงคือความผูกพันของพ่อกับ บุญล้ น ควายของพ่อ ดังนันเมื
้ ่อเขารู้ จาก ท้ วม ผู้เป็ นลุงว่าบุญยืนฆ่าบุญ
ล้ น เรื่ องนี ้จึงเป็ นสิง่ ที่ค้างคาใจบุญล้ อมเพราะขัดแย้ งกับประสบการณ์ในวัยเด็กของเขาที่มีตอ่ พ่อและบุญล้ น ขณะเดียวกับ
ที่ความสัมพันธ์ ระหว่างเขากับพิมพา ลูกสาว ขององอาจ ก็พฒ
ั นายิ่งขึ ้นจนทาให้ องอาจระแวงเพราะเขาหมายให้ พิชิต
ลูกชายของ วิชัย พ่อค้ าใหญ่ในจังหวัดที่มีบญ
ุ คุณและทาธุรกิจร่วมกันมาเป็ นลูกเขย
จดหมายจากศูนย์ผสมเทียมฯ ทาให้ บญ
ุ ล้ อมตัดสินใจเพาะตัวอ่อนบุญล้ นขึ ้นมาอีกครัง้ เพื่อเรี ยนรู้ ความผูกพัน
ระหว่างคนกับควายและหวังว่าจะทาให้ เขาเข้ าใจพ่อยิ่งขึ ้น การตัดสินใจของบุญล้ อมทาให้ องอาจชวดเงินจากการขายที่นา
ของบุญยืนให้ วิชยั และยิ่งระแวงความสัมพันธ์ ระหว่างพิมพากับบุญ ล้ อมมากขึ ้น ส่วนสาเนียงก็ผิดหวังที่บญ
ุ ล้ อมจะหยุด
เรี ยนไปเลี ้ยงควาย ทานา แต่เธอก็ห้ามลูกไม่ได้
ระหว่างที่รอควายตกลูก บุญล้ อมจึงเรี ยนรู้ชีวิตการเป็ นชาวนาในแบบที่บญ
ุ ยืนเป็ น ชีวิตใหม่ของบุญล้ อ มเริ่ มต้ น
พร้ อมกับที่บญ
ุ ล้ นกาเนิดขึ ้นมาอีกครัง้ ควบคู่ไปกับความขัดแย้ งระหว่าง องอาจและพิชิต เมื่อพิมพายื่นคาขาดกับองอาจ
ว่าเธอเลือกบุญล้ อมแทนที่จะเป็ นพิชิตอย่างที่องอาจหวังไว้
ความผูกพันระหว่างบุญล้ อมและบุญล้ นพัฒนาไปตามเวลาที่ทงสองใช้
ั้
ร่วมกัน เรื่ องราวในอดีตของบุญยืนถูก
ปะติดปะต่อเข้ าด้ วยกันทาให้ เขายิ่งตระหนักว่าพ่อไม่มีทางฆ่าบุญล้ น แต่เขาก็ ไม่อาจรู้ ความจริ งได้ ว่าใครเป็ นคนฆ่ามัน
ขณะเดียวกันเขาก็ต้องเผชิญหน้ ากับปั ญหาของการทานาเช่นที่ชาวนาในหมู่บ้านต้ องเผชิญ รวมทังยั
้ งถูกกลัน่ แกล้ งจาก
องอาจที่ต้องการขัดขวางไม่ให้ พิมพาคบหากับบุญล้ อมอย่างถึงที่สดุ พิมพาขัดใจองอาจอย่างรุ นแรงจนทาให้ องอาจต้ อง
คิดทบทวนถึงเรื่ องราวทังหมดอี
้
กครัง้ เมื่อเขาเผชิญหน้ ากับบุญล้ นก่อนเข้ าผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ งที่โรงพยาบาล
เมื่อรอดชีวิตมาได้ องอาจจึงตระหนักถึงความผิดในอดีต เขาสารภาพกับบุญล้ อมว่าเป็ นคนยิงบุญล้ นโดยไม่ ร้ ู ว่า
เป็ นแผนการของพิชิตและขอให้ พิชิตยุติความสัมพันธ์กบั พิมพา แต่พิชิตไม่ยอมง่ายๆเขาวางแผนจะฆ่าบุญล้ นอีกครัง้ แต่ไม่
สาเร็ จ
เมื่อความจริ งในอดีตจะถูกเปิ ดเผย ชีวิตใหม่ของบุญล้ อมและพิมพาจึงเริ่ มต้ นและดาเนินไปตามครรลองของการ
เป็ นชาวนาที่มีบญ
ุ ล้ นเป็ นแรงงานหลักและเป็ นทังความผู
้
กพันทางความรู้ สกึ คงจะมีแต่หวั กะโหลกควายบุญล้ นของบุญ
ยืนเท่านันที
้ ่บนั ทึกความจริ งของเหตุการณ์ในคืนนันน่
้ าแท้ จริ งแล้ วใครเป็ นคนฆ่ามัน ?

เหตุการณ์ ของเรื่อง
การซื ้อขายวัว-ควาย เปลีย่ นผ่านจากยุคนายฮ้ อยรุ่นเก่าสูย่ คุ ตลาดนัดวัว-ควาย

•

พ.ศ. 2505 -2521

•

พ.ศ. 2526

น ้าท่วมใหญ่ นาล่ม / แรงงานไทยไปซาอุฯ บูม

•

พ.ศ. 2531

เกษตรกรเลิกใช้ ควายไถนา / เกษตรกรกู้เงิน ธกส. ออกรถไถให้ เช่า ชาวนาเปลีย่ นจากการ
ปลูกข้ าวเพื่อกินแล้ วเหลือขายเป็ นการปลูกข้ าวเพื่อขาย จึงต้ องกู้เงินธกส. มาซื ้อปุ๋ย
ซื ้อยาฆ่าหญ้ า ฆ่าแมลงหวังว่าจะได้ เงินจากการขายข้ าวเยอะๆ มีความหวังว่าจะลืมตา
อ้ าปากได้

•

พ.ศ. 2532

ดาวเรื องตกลูกเป็ นบุญล้ น

•

พ.ศ. 2537

เขื่อนปากมูลสร้ างเสร็ จ

•

พ.ศ. 2543

น ้าท่วมใหญ่ นาข้ าวเสียหาย / เกิดโรคระบาด / เกิดกระแสอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวพื ้นเมือง

•

พ.ศ. 2555

บุญยืนตาย และบุญล้ อมกลับบ้ านเกิด

