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คำนิยม
 ครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรก มีความสำคัญเพราะเป็นแบบ

อย่างให้เด็กรู้จักมีความสัมพันธ์กับคนข้างเคียง เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น  

และรู้บทบาทหน้าที่ของตน ครอบครัวใดที่มีความลงตัว มีพ่อแม่พี่น้อง  

หรือญาติผู้ใหญ่อย่างปู่ย่าตายายเป็นต้นอยู่พร้อมหน้า ก็นับว่าเป็นโชค

มหาศาล แต่เราก็เลือกไม่ได้ บางครั้งอาจมีสมาชิกคนใดขาดหายไปหรือ  

ทำหน้าที่บกพร่อง จะทำอย่างไรให้คนใกล้ชิดที่เรามีอยู่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไร

นั้นเป็นคนที่มีความสำคัญ มีความหมายสำหรับเราได้มากที่สุด 

 ในนวนิยายเยาวชนเรื่อง “บ้านต่างสายเลือด” ของ อรเกษม รอดสุทธิ

ครอบครัวของเด็กหญิงป่านไม่พร้อมหน้าและไม่สมบูรณ์แบบตามสายตาของ

เด็กหญิง พ่อกับน้องชายต้องตายจากไปเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำจากการถูก

อันธพาลขว้างหินลงมาจากสะพานลอย ต่อมาแม่แต่งงานใหม่ พ่อเลี้ยงมี

ลูกติดมาคนหนึ่งชื่อเปรม เป็นเด็กพิเศษที่มีสติปัญญาช้ากว่าอายุ เมื่อต้อง

รับเอาชายคนหนึ่งเป็นพ่อคนใหม่ และเด็กชายอีกคนหนึ่งเป็นน้องคนใหม่

ป่านก็มีความทุกข์อย่างยิ่ง  

 ป่านโชคดีที่มีแม่และพ่อใหม่ที่รัก เข้าใจลูก และมีวิธีสอนโดยไม่ใช้

อารมณ์ เช่น ครั้งหนึ่งป่านบ่นรำคาญน้องชายที่ทำตัวน่าอายในห้างสรรพ-

สินค้า แม่เตือนสติป่านว่า “อย่าทำเสียงอย่างนั้นสิ  คนที่สติปัญญาน้อยกว่า

เรา ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรู้สึกเหมือนๆ เรานะ” เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะ

อยู่กับผู้อื่นได้มากขึ้น แม่พาป่านกับเปรมไปอยู่ที่บ้านปู่ของเปรมที่นครปฐม

ป่านได้เรียนรู้ชีวิตในครอบครัวที่มีญาติผู้ใหญ่ และมีเพื่อนใหม่ๆ ในบ้านริม

แม่น้ำที่เงียบสงบ ป่านได้ซึมซับความงามของศิลปะงานปั้นซึ่งเป็นอาชีพของ

ปู่ ได้ออกไปเที่ยวเล่นอย่างใกล้ชิดธรรมชาติ และได้พบเรื่องน่าตื่นเต้นเมื่อ

ต้องช่วยกันสืบหาความจริงเกี่ยวกับหญิงชราผู้หนึ่งที่ท้ายสวน และหญิงสาว



อีกผู้หนึ่งที่เฝ้าติดตามดูเปรมอยู่เนืองๆ ในที่สุดเรื่องก็คลี่คลายลง ป่านได้  

รู้ว่าที่แท้เปรมเป็นลูกใคร และพ่อใหม่ของเธอเป็นใคร มีความหมายต่อ

ครอบครัวของเธอเพียงใด 

 นวนิยายเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องสนุกชวนติดตาม เป็นการดำเนินเรื่องผ่าน

มุมมองของเด็กหญิงป่านโดยตลอด ทำให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นใจความรู้สึก

ของเด็กหญิง การมองโลกในแง่ลบแต่แรกนั้นเกิดจากความสูญเสียที่ต้อง

พลัดพรากจากพ่อและน้องชายอย่างกะทันหัน แล้วยังต้องเผชิญหน้ากับ “คน

แปลกหน้า” อีกสองคนที่ดูราวจะมาแทนที่คนที่เธอรักฉะนั้น แต่พ่อกับน้อง

คนใหม่ต่างก็รักป่านเหมือนเป็นลูกสาวและเป็นพี่สาวแท้ๆ ในที่สุดป่านก็

ตระหนักความจริงนี้ ครอบครัวของป่านที่ดูเหมือนจะไม่ลงตัวเพราะเป็น

ครอบครัวใน “บ้านต่างสายเลือด” จึงกลายเป็นครอบครัวที่มีความสุขและมี

ความเข้าใจกันดี ทั้งนี้เพราะความพยายามมองหาข้อดีของผู้อื่น และการคิด

ในเชิงบวกนั่นเอง เรื่องราวของป่านทำให้เราตระหนักได้ว่า เมื่อเราไม่มีทาง

เลือกเป็นอื่น เราก็ควรมองหาข้อดีของสิ่งที่เรามีอยู่ แล้วความสุขก็จะเกิดเอง 
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คำนำสำน ักพิมพ์
 บ้านต่างสายเลือด วรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

จากเวทีแว่นแก้วปี 6 เป็นหนังสือที่เหมาะจะอ่านกันทั้งครอบครัว ไม่ว่าจะ

ครอบครัวสายเลือดเดียวกัน หรือต่างสายเลือด 

 ใครหลายๆ คนอาจจะมีบ้านแบบ “ป่าน” นางเอกของเราในเรื่องนี้  

คือสมาชิกดั้งเดิมบางคนของบ้านจากไป และมีสมาชิกใหม่เข้ามาแทน โดยที่

บางครั้ง เราก็ไม่เต็มใจจะยอมรับเขาคนนั้น 

 ป่านต้องสูญเสียพ่อและน้องชายไปในอุบัติเหตุ เธอไม่ค่อยจะยินดี

เมื่อแม่แต่งงานใหม่ แถมพ่อใหม่ยังมีลูกชายเป็น “เด็กพิเศษ” ที่ทำให้ป่าน

เบื่อหน่าย รำคาญ และรู้สึกอายทุกครั้งเมื่อออกไปข้างนอกด้วยกัน 

 ป่านตั้งข้อรังเกียจว่า “เขาไม่ใช่พ่อป่าน” - “เขาไม่ใช่น้องป่าน” เธอไม่

ยอมรับคนต่างสายเลือดว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน จนกระทั่งเมื่อได้เข้า  

ไปคลุกคลีกับครอบครัวของพ่อเลี้ยงมากขึ้น ป่านจึงได้เรียนรู้ความหมาย  

ของครอบครัว รู้ว่าความรัก ความห่วงใย ความเข้าใจ และความผูกพันนั้น

ทุกคนมีให้กันได้ แม้จะมิใช่สายเลือดเดียวกัน 

 บ้านต่างสายเลือด นำเสนอมุมมองอบอุ่นของความรักในบ้าน ผ่าน

เรื่องราวสนุกสนานของวรรณกรรมเยาวชน สอดแทรกด้วยการผจญภัย และ

ความลึกลับเล็กๆ ที่จะทำให้ตื่นเต้นน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ 

 นานมีบุ๊คส์ขอแนะนำ “บ้านต่างสายเลือด” ให้ทุกคนในบ้านได้อ่าน

อ่าน แล้วอย่าลืมถามตัวเองว่า วันนี้คุณใส่ใจคนในบ้านมากพอแล้วหรือยัง  

ถ้ายัง จะเริ่มต้นตอนนี้ก็ยังไม่สาย 
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บทแรก

ป่านตื่นขึ้นมาเพราะเสียงกุกกักเบาๆ อากาศที่ร้อนอบอ้าว
ทำให้หลับไม่ค่อยสนิท แต่ก็ยังคลุมโปงหลวมๆ ยอมร้อนดีกว่าลืมตามาเห็น

เงาไม้ไหวๆ น่ากลัวนอกหน้าต่าง 

 แอ๊ด... 

 “ใครน่ะ...ใครเปิดประตู!” 

 ป่านเห็นเงาตะคุ่มๆ ของเปรมเดินออกจากห้องไป 

 “จะไปห้องน้ำหรือเปรม...ทำไมไม่มาเรียกพี ่ แม่บอกว่าไม่ให้ใครลงไป

คนเดียวตอนดึกๆ นะ...” 

 ไม่มีเสียงตอบ เหมือนเขาจะสะลึมสะลือไม่รู้ตัว 

 “ละเมออีกแล้ว...” 

 เด็กหญิงบ่นงึมงำ เมื่อจะล้มตัวลงนอนต่อ ก็นึกได้ว่าล็อกประตูใส่

กลอนทุกครั้งตามคำสั่งแม่ เปรมจะเปิดออกไปทั้งที่ละเมอได้หรือ ป่านตาม

ไปชะโงกดูทันที เงาตะคุ่มๆ ของรูปปั้นในห้องโถงทำให้ความมืดมิดยิ่งลึกลับ

น่ากลัว แต่ก็ไม่มีเงาใดเคลื่อนไหว เปรมเดินไปไหนแล้วนะ 

 เปรี๊ยะ! 

 “เสียงกระดานลั่นเท่านั้นน่า...” ป่านปลอบตัวเอง แล้วรีบปิดประตู

ความเงียบจู่โจมเข้ามาทันที ไม่มีเสียงจิ้งหรีดเรไรระงมลั่นเหมือนตอนหัวค่ำ  


