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คำนิยม

 นวนยิายเยาวชนขนาดสัน้เรือ่ง โรงเรยีนหาย! นำเสนอประเดน็ความคดิ  

สำคัญคือ โลกแห่งความจริงและโลกแห่งความนึกฝันนั้นต่างกัน ในโลกแห่ง

ความจริง มนุษย์จำเป็นต้องเลือกทำตามกรอบหรือครรลองของสังคม แต่  

ในโลกของความนึกฝัน มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกทำตามเสียงเพรียกแห่ง

จินตนาการและจิตวิญญาณอิสระของตน ความนึกคิดทั้งสองฝ่ายต่างปะทะ

และแย่งพื้นที่กันอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เยาว์วัยล่วงเลยจนถึงวันวัยแห่งความ

เป็นผู้ใหญ่ที่ความนึกฝันอันเปี่ยมด้วยพลังจินตนาการบริสุทธิ์เหือดหาย  

 นวนิยายเล่มนี้มีกลิ่นอายของเจ้าชายน้อย แฮร์รี่ พอตเตอร์ และ

วรรณกรรมเยาวชนอีกหลายเล่มที่เล่นกับจินตนาการและความรู้สึกนึกคิด  

อันไร้เดียงสาของเด็กๆ ผู้เขียนแสดงฝีมือในการสร้างโลกส่วนตัวที่ลี้ลับและ

ชวนพิศวงให้ผู้อ่านติดตามและเอาใจช่วยเด็กน้อยนักผจญภัยที่ช่างเรียนรู้  

และชี้ให้เราเห็นว่า แม้ว่าในโลกแห่งความจริงจะเข้มงวดกวดขันไปด้วย

พันธนาการของกฎเกณฑ์ แต่โลกจินตนาการอันบริสุทธิ์นั้นยังเป็นฐานสำคัญ

ของการสร้างสรรค์โลกอย่างมีพลัง 

 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ เวศรภ์าดา  

 

 

 



คำนำสำนักพิมพ์

 คนที่ยังอยู่ในวัยเรียน และคนที่ยังไม่ลืมวันวารในช่วงกว่าสิบปีนั้นของ

ตัวเอง เคยไหมที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตซึ่งถูกกำหนดด้วย

ตารางเรียน การบ้าน สอบ ทุกวันๆ หรือเคยไหมที่ได้ยินเสียงในความคิด

ตนเองพูดว่า “จะดีแค่ไหนนะ ถ้าวันหนึ่งตื่นมาแล้วพบว่าโรงเรียนหายไป!”  

 ศริะ นาฏ ทำความคิดฝันนั้นของใครหลายคนให้เป็นจริงผ่านเรื่องเล่า

มหัศจรรย์ของ “เด็กชายนนท์” ในผลงานนวนิยายรางวัลรองชนะเลิศ  

รางวัล “แวน่แกว้” ประจำปี ๒๕๕๑ เรื่อง “โรงเรยีนหาย!”  

 เรือ่งมนัเริม่จากทีน่นทเ์ขยีนลงในสมดุบนัทกึวา่อยากใหโ้รงเรยีนหายไป  

และต่อมาก็เขียนเรียงความส่งครูบรรยายถึงโรงเรียนในแบบที่เขาต้องการ...  

ข้อความในบันทึกพาเด็กชายไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งผ่านประตูลับ ที่แห่งนั้น  

นนท์ได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากรู้จริงๆ ทั้งยังได้เลือกเองว่าอยากจะเรียนรู้อะไร  

ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และนนท์ก็สนุกมากเสียจนไม่อยากกลับมายังโลกที่

มีโรงเรียน สนุกมากเสียจนเกือบลืมระวังอนัตรายทีร่อเขาอยู่

 เด็กชายต้องเผชิญหน้ากับการ “ทดสอบพลัง” และในที่สุดได้ค้นพบ  

“ความจรงิบางอยา่ง” จากการ “เรยีนรู”้ นอก “โรงเรยีน” ทำใหไ้ดรู้ว้า่...โรงเรยีน  

ของเขาจะต้องไม่หายไป!  

 นานมบีุค๊สย์นิดทีีจ่ะไดแ้บง่ปนัประสบการณค์รัง้ยิง่ใหญข่อง “การเรยีนรู ้ 

ที่แท้จริง” ผ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “โรงเรียนหาย!” กับคนวัยเรียน  

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่รักเรียนทุกคน เพื่อที่เวลานับหลายพันวัน  

ของการเรียนหนังสือจะไม่สูญเปล่า ทิ้งไว้แต่ความเสียดายกับกระดาษแผ่น

เดียว 

 คำเตอืน (สำคญัอยา่งยิง่ยวด!) เด็กๆ และคนที่ได้อ่านเรื่องของนนท์  



อย่าลืมเอาดินสอปากกาเขียนใส่วงเล็บให้ชื่อหนังสือ และทุกที่ที่ปรากฏคำว่า  

โรงเรียนหาย (โรงเรียนหาย) ด้วยนะ ก่อนมันจะหายไปจริงๆตลอดกาล! 

 เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ละก็... 

 

 สำนกัพมิพน์านมบีุค๊สท์นี  

 

  



 (“ผมไม่ชอบไปโรงเรียน และนึกเบื่อหน่ายกับการไปโรงเรียน เพราะ

ต้องเจอกับพวกนักเรียนที่ชอบก่อกวน ไม่บังคับข่มขู่เพื่อรีดไถเงินก็หาเรื่อง

แกล้งต่างๆ นานา  การมาโรงเรียนแบบจำใจทำให้ผมไม่รู้สึกสนุกและทุกข์

ใจมากกว่า  แถมพ่อแม่ยังคาดหวังให้ผมเรียนหนังสือ เพื่อเป็นไปตามความ

ต้องการของพวกเขา ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมสักนิด  โรงเรียนจึงไม่มีเรื่องสนุก

อะไรอย่างที่ใจผมต้องการ  ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้โรงเรียนหาย!  โรงเรียน

หาย!  และหายไปหมดโลกได้ยิ่งดี”) 

 

(๑)
 

นั่นคือความรู้สึกของผมเมื่อตอนอยู่ประถม และเมื่อขึ้นชั้น  
ม. หนึ่ง ได้เจอคุณครูประจำชั้นคนใหม่ที่น่าประทับใจ ความคิดหลายๆ อย่าง  

ในแง่ลบของผมก็เปลี่ยนไป... 

 คุณครูให้นักเรียนในห้องเขียนเรียงความเกี่ยวกับโรงเรียนที่เรา

ตอ้งการ วา่ควรเปน็แบบไหน แตค่ราวนีผ้มรูส้กึดทีีจ่ะคดิฝนัถงึสถานทีส่กัแหง่  

ที่ไม่มีอะไรเหมือนโรงเรียน แต่มีเรื่องให้ผมเรียนรู้มากมาย 

 ผมรู้สึกว่าสถานที่นั้นจะมีอะไรรอคอยผมอยู่บ้าง ผมจะมีเรื่องเล่า

อย่างมากมาย รับรองว่าเรียงความของผมจะต้องสร้างความตื่นเต้นให้กับ

คุณครูและเพื่อนๆ อย่างแน่นอน 
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 ช่วงขณะตอนเช้าที่ผมเดินเข้าประตูโรงเรียน ผมรู้สึกเหมือนตนเอง

ตาลาย มองอาคารเรียนเหมือนแก้วโปร่งแสง แล้วตึกเรียนก็ค่อยๆ กลืน

หายไปกับท้องฟ้า เหมือนสิ่งที่อยู่บนกระดาษและหายไปด้วยการลบทิ้ง! 

 ผมขยี้ตาก่อนจะมองสิ่งที่เห็นเมื่อครู่ ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม  

แต่ก็นึกแปลกใจที่วันนี้ไม่มีคุณครูมายืนรอตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน

เหมือนเช่นเคย และที่สำคัญผมไม่เห็นมีเพื่อนนักเรียนคนใดเดินเข้ามา
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โรงเรียน จนคิดว่าตนเองมาสาย!! 

 ไม่มีนักเรียนสักคนในโรงเรียน มีประกาศหยุดโดยที่

ผมไม่รู้! 

 เมื่อผมเดินกลับออกมาที่หน้าโรงเรียน และพบคน

เพียงคนเดียว คือลุงขายหนังสือ 

 “ลุงครับ ลุงพอจะรู้เรื่องประกาศหยุดหรือเปล่าครับ” 

 “ประกาศอะไรล่ะ” 

 “อย่างเช่นมีเหตุร้าย หรือมีความจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องหยุด” 

 “ไม่มีหรอก ทุกอย่างปกติดี” 

 “ลุงแน่ใจนะครับว่าไม่มีประกาศอะไรจากทางโรงเรียน” 

 “แน่สิ อ่านหนังสือรอเวลาก่อนสิ เดี๋ยวก็ถึงเวลาของโรงเรียน” 

 “ ‘เวลาของโรงเรียน’ หมายความว่ายังไงครับ” 

 “เวลาที่พวกเด็กนักเรียนเรียนหนังสือกันในห้อง” 

 “ลุงพูดเหมือนมีอะไรที่นอกเหนือมากกว่านั้น” 

 “ตามมาสิ” 

 ลุงขายหนังสือพาผมเดินอ้อมไปอีกด้านของโรงเรียน และผมก็เพิ่ง

สังเกตเห็นว่ามีประตูอยู่ทางด้านนี้ ผมอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ต้นประถมหนึ่ง  

ทุกซอกทุกมุมไม่เคยลอดสายตา 

 ลุงเปิดประตูแล้วเดินเข้าไป ผมก็เดินตามอย่างว่าง่าย และผมก็พบว่า  

ทางเดินที่เข้าไปนั้นมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่และอาณาเขตของโรงเรียน  

แต่ก็ไม่ใช่เช่นนั้น มันเป็นทางที่เข้ามาแล้วไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เชื่อมเข้าหา

หรือบอกว่าเป็นเขตโรงเรียนมาก่อน เป็นทางเดินเล็กๆ ที่ตลอดสองข้างทาง

มีต้นไม้ขึ้นเขียวครึ้มจนเป็นร่มบังแสงแดด 

*** 

 วูบแรกของการเดินเข้าสู่ความเขียวครึ้มของต้นไม้ขึ้นเต็มพรืด มันอยู่
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ในส่วนต่างของพื้นที่ตรงไหนกัน ถึงได้มีพื้นที่มากมายเพียงนี้ อยู่ในส่วนหนึ่ง

ของโรงเรียน หรือแยกส่วนต่างหาก ทำให้ผมรู้สึกเหมือนตนเองเดินเข้าสู่ป่า

ในการผจญภัยของศักดิ์ สุริยัน ร.อ. เรือง ยุทธนา หรือแม้แต่ตาเกิ้น ตัว

ละครในหนังสือชุดล่องไพร ของน้อย อินทนนท์ 

 ระหว่างที่ เดิน บรรยากาศโดยรอบปลุกความรู้สึกของผม ปลุก

สัญชาตญาณของนักเดินป่าให้เกิดการตื่นตัว เหมือนผมเป็นนักผจญภัย  

คนหนึง่ ตา่งกนัแตเ่พยีงวา่ ทกุครัง้ผมแคร่ว่มรบัรูจ้ากเรือ่งราวในหนงัสอื แต ่ 

ต่อไปนี้จะเป็นการเดินทางเข้าสู่การผจญภัยโดยผมเป็นผู้แสดง! 

 “รอเดี๋ยวนะ ได้เวลาที่จะไปพร้อมกัน” 

 ผมได้แต่นิ่งฟังและคิดถามอยู่ในใจว่าใครที่ลุงจะต้องคอย แต่ยังไงผม

ก็ยอมที่จะรอโดยไม่ถามอีกเช่นเคย และแล้วผมก็รออีกเพียงไม่นาน ผมก็

เห็นเด็กชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามายังจุดที่ผมและลุงยืนอยู่ แต่ดูเด็กคนนั้น

คุ้นเคยกับการเข้าออกที่นี่ และเหมือนจะรู้จักลุงคนนี้อย่างดีเช่นกัน 

 ผมเห็นรอยยิ้มและสายตาที่มองตรงมายังลุงขายหนังสือ และเมื่อเด็ก

คนนั้นเดินเข้ามาใกล้ ผมก็รู้ว่าเป็นเพื่อนนักเรียนชั้นเดียวกัน แต่คนละห้อง  

ผมเคยอยู่ห้องเดียวกับเด็กคนนั้นตอนป. สาม แต่เด็กคนนั้นเหมือนเป็นเด็ก

เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ผมแทบไม่เคยได้ยินเด็กคนนั้นพูดด้วยซํ้า  

ผมไม่แน่ใจว่าเสียงของเด็กคนนั้นเป็นอย่างไร 

 แต่สำหรับวันนี้แล้ว ผมกลับรู้สึกอุ่นใจและดีใจอย่าง

ประหลาดที่มีเพื่อนนักเรียนที่คุ้นเคยให้ได้เห็นหน้า 

 เดก็คนนัน้เดนิมาหยดุตรงหนา้ลงุขายหนงัสอื  

“ขอโทษนะครบั ทีผ่มมาชา้” 

 “ไม่หรอก เธอมาตรงเวลา แต่วันนี้เรามีเพื่อน

ใหม่อีกคน” 

 ลงุขายหนงัสอืพดูเหมอืนแนะนำกลายๆ เดก็คนนัน้  


