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คำ�นิยม
ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน นำ�เสนอประเด็นปัญหาใหม่ที่น่าสนใจที่สังคมไทย
อาจจะไม่รบั รูก้ นั มากนัก นัน่ คือปัญหาการอ่านในเด็กนักเรียน ถึงแม้วา่ เด็กบางคน
จะมีสติปญ
ั ญาปกติและได้รบั การศึกษาเช่นเดียวกับเด็กทัว่ ไป แต่เด็กกลุม่ นีก้ ลับมี
ความยากลำ�บากในการอ่านและการเขียน ซึง่ เป็นปัญหาของเด็กในการเรียนภาษา
หากครูหรือผู้ปกครองไม่เข้าใจก็อาจนำ�ไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่สร้างความทุกข์ให้เด็ก
ในด้านอื่นๆ ต่อไป ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าครูและโรงเรียนมีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งใน
การทำ�ความเข้าใจและช่วยแก้ไขปัญหาให้เด็ก อีกทั้งยังสามารถดึงศักยภาพของ
เด็กที่ทำ�ให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้
ผู้เขียนยังรื้อสร้างมายาคติเรื่องครอบครัวที่ว่า ความอบอุ่นในครอบครัว
อาจไม่จำ�เป็นต้องหมายถึงอุดมคติความครบสมบูรณ์ของพ่อแม่ลูก เพราะบางที
ผูใ้ หญ่เองก็มปี ญ
ั หาและยังคงต้องแก้ปญ
ั หาชีวติ ของตน ผูเ้ ติมเต็มความขาดพร่อง
ในครอบครัวอาจเป็นได้ทงั้ ญาติผใู้ หญ่ ครู และเพือ่ น ความเอือ้ อาทรและมิตรไมตรี
ที่มีต่อกันก็สามารถสร้างความเป็นครอบครัวให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพได้
เช่นกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
ความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างเป็นหัวใจสำ�คัญของการอยู่
ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าเพื่อน พี่ น้อง ญาติมิตร คนรู้จัก หรือแม้แต่คนแปลกหน้า
ล้วนแล้วแต่แตกต่างไปจากเราไม่มากก็นอ้ ย โชคร้ายทีใ่ นสังคมมนุษย์ยงั มีการนำ�
ความแตกต่างนีม้ าเป็นข้ออ้างในการกีดกัน เอาเปรียบ ดูถกู หรือแม้แต่ท�ำ ร้ายกัน
เพียงเพราะใครสักคนแตกต่างจากคนอืน่ การปลูกฝังความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างของเพื่อนมนุษย์จึงเป็นเรื่องสำ�คัญยิ่ง และสมควรปลูกฝังให้มีตั้งแต่ใน
วัยเยาว์

ขอบคุณทีอ่ ยูด่ ว้ ยกัน เป็นวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้วครัง้ ที่ 15 ถ่ายทอด
เรือ่ งราวของ “ปัณณ์” เด็กหญิงวัยประถมศึกษาปีที่ 5 ทีต่ อ้ งย้ายมาอาศัยกับน้าสาว
คุณพ่อของเธอหายไปจากบ้าน ส่วนคุณแม่ของเธอยุ่งอยู่กับการเดินทางติดต่อ
ธุรกิจในที่ต่างๆ จนไม่มีเวลาให้ ปัณณ์ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่ไม่คุ้นเคย
ไม่มเี พือ่ น หนำ�ซ้�ำ เธอยังมีปญ
ั หาอ่านเขียนแทบไม่ได้ ทำ�ให้ปณ
ั ณ์เกิดปมด้อย รูส้ กึ
ว่าตนเอง “ผิดปกติ” จนกระทั่งวันหนึ่งปัณณ์ต้องเข้าร่วมชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ
ด้วยเหตุจำ�เป็น ทำ�ให้เธอมีโอกาสพบปะใกล้ชิดเพื่อนนักเรียนที่เธอเคยคิดว่า
“ผิดปกติ” และเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเดินทางครั้งสำ�คัญของเด็กหญิง
สำ�นักพิมพ์นานมีบุ๊คส์หวังใจว่าวรรณกรรมเล่มนี้จะช่วยมอบบทเรียนและ
แง่คดิ ให้แก่ผอู้ า่ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วยให้เด็กๆ ในวัยเดียวกับ “ปัณณ์” มีโอกาส
เรียนรู้ว่า มนุษย์แต่ละคนคือความงดงามในรูปแบบของตนเอง แต่ละคนมีจังหวะ
เป็นของตัวเอง และเราทุกคนต่าง “เท่าเทียม” และ “เหมือนคล้าย” ด้วยเหตุว่า

เรานั้นต่างมีข้อบกพร่องในตนเอง แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับและก้าวข้าม
ข้อบกพร่องนัน้ ได้ เช่นเดียวกับการยอมรับและช่วยเหลือเพือ่ นของเราให้อยูร่ ว่ มกัน
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
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1
เด็กที่โชคร้ายที่สุดในโลก
..............................
ปัณณ์เป็นเด็กที่โชคร้ายที่สุดในโลก อย่างน้อยเธอก็มั่นใจว่าเป็น

เช่นนั้น เธอย้ายมาอยู่กับน้าพิมได้สามเดือนแล้ว บ้านของน้าพิมเป็นตึกแถว
สีฟา้ อ่อนในซอยทีม่ แี ต่ตกึ แถวเรียงรายยาวเหยียด ปัณณ์อยูค่ นเดียวเกือบตลอด
เพราะน้าพิมต้องทำ�งาน ถึงแม้นา้ พิมจะปล่อยให้แม่ลกู คูห
่ นึง่ เช่าชัน้ หนึง่ ของบ้าน
เพื่อเปิดร้านตัดผม แต่ส่วนใหญ่ปัณณ์ก็อยู่ชั้นบนคนเดียวเท่านั้น
ปัณณ์คดิ ว่าน้าพิมของเธอคงชอบทำ�งานมากกว่าอยูก่ บั หลานสาว แต่ไม่ใช่
เรือ่ งน่าแปลกอะไร เพราะพ่อของเธอก็ไม่ชอบอยูก่ บั เธอเหมือนกัน พ่อหายไปไหน
ก็ไม่รู้สามปีกว่าแล้ว ปัณณ์คิดถึงแม่ แม่ใจดีกับเธอเสมอ แต่แม่ของเธอเป็นคนมี
ความฝัน แม่บอกว่าสักวันปัณณ์กับแม่จะมีแต่ความสุข ปีที่แล้วแม่ย้ายไปตาม
หาความฝันทีข่ อนแก่น ส่วนปีนแี้ ม่ยา้ ยไปตามหาความฝันทีเ่ ชียงราย ตอนแรกแม่
จะพาปัณณ์ไปด้วย แต่ตอนนีน้ า้ พิมคิดว่าปัณณ์ควรเลิกย้ายโรงเรียนตามแม่ไปเสียที
น้าพิมเลยให้ปัณณ์มาอยู่ด้วยที่กรุงเทพ
แต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือโรงเรียน ปัณณ์ไม่มีเพื่อนเลยสักคน เธอเพิ่งย้ายมาเข้า
โรงเรียนนีต้ อนเปิดเทอมเมือ่ สองสัปดาห์กอ่ น นักเรียนส่วนใหญ่ทนี่ เี่ ป็นเพือ่ นกัน
มาตัง้ แต่ประถมหนึง่ แต่เธอมาเข้าเรียนทีน่ ตี่ อนประถมห้า ปัณณ์คดิ ว่าสายเกินกว่า
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จะหาเพือ่ นแล้ว เพราะนักเรียนคนอืน่ มีกลุม่ กันไปหมดแล้ว ทีส่ �ำ คัญเธอมีความลับ
บางอย่าง...ถ้ามีคนรู้ คงไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอยิ่งกว่าเดิม
ในที่สุดวันนั้นก็มาถึง วันแห่งความโชคร้ายของเด็กที่โชคร้ายที่สุดในโลก
ตอนกลางวันทุกวันปัณณ์จะอยู่คนเดียว นั่งขีดๆ เขียนๆ ลงในสมุด เธอชอบแต่ง
เรือ่ งสนุกๆ ให้ตวั เองฟัง เรือ่ งทีเ่ ธอแต่งส่วนใหญ่เกีย่ วกับนักเดินทางทีช่ อบผจญภัย
ไปทั่ว ขี่มังกรไปสู้กับสัตว์ประหลาดตัวร้าย ดำ�น้ำ�ไปใต้ทะเลลึกเพื่อค้นหาสมบัติ
ของพระราชาเงือก ปัณณ์รู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เดินผ่านและเห็นเธอขีดเขียนในสมุด
คงคิดว่าเธอเป็นนักเขียนหรือนักวาดภาพตัวยง แต่ปณ
ั ณ์ไม่ใช่ทงั้ สองอย่าง ปัณณ์
แค่อยากไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่
“ไหน เอามาดูซ”ิ ปืนใหญ่ เด็กชายตัวโตพุงโย้คว้าสมุดของปัณณ์ไปดูโดยที่
เธอไม่ทนั ตัง้ ตัว ปัณณ์พยายามดึงสมุดกลับคืนมา แต่เด็กชายหันหลังเอาตัวบังไว้
“เฮ้ย ดูสิ คนอะไรโตป่านนี้เขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆ อย่างกับเด็กปอหนึ่ง”
ปืนใหญ่ตะโกนเสียงดังลั่นแถมยังโบกมือเรียกก๊วนเพื่อนมาดู
“เอาคืนมา” ปัณณ์ยืนประจันหน้าปืนใหญ่อย่างไม่นึกกลัวถึงแม้เธอจะ
ตัวเล็กกว่ามากก็ตาม
“ไม่คืน เฮ้ย ขอดูแค่นี้เอง ทำ�เป็นหวง”
“ไม่คนื ใช่ไหม” ปัณณ์เดินไปขวางหน้าปืนใหญ่ แล้วชกเข้าทีจ่ มูกของเด็กชาย
ตัวโต
พลั่ก!
ปัณณ์จำ�รายละเอียดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ค่อยได้ รู้แต่ครูพละเก็บสมุด
ของเธอไปแล้วเรียกให้เพือ่ นพาปืนใหญ่แยกไปทีไ่ หนสักแห่ง ครูพละให้ปณ
ั ณ์เดิน
ตามไปห้องรองผู้อำ�นวยการ รองผู้อำ�นวยการกับครูแนะแนวเรียกเธอไปเล่าเรื่อง
ที่เกิดขึ้นให้ฟัง และเรียกนักเรียนที่อยู่แถวนั้นสองสามคนให้ไปเล่าให้ฟังด้วย
ปัณณ์รออยู่ในห้องสำ�นักงานอยู่นาน ส่วนปืนใหญ่หายตัวไปไหนแล้วไม่รู้ แล้ว
น้าพิมก็มาทีโ่ รงเรียน แต่กอ่ นทีน่ า้ พิมกับปัณณ์จะได้คยุ กัน พีท่ สี่ �ำ นักงานก็มาเชิญ
น้าพิมเข้าไปในห้องรองผู้อำ�นวยการ
“โอ๊ย เสร็จแน่เรา ทำ�ไมถึงโชคร้ายขนาดนี้นะ” ปัณณ์บ่นกับตัวเองในใจ
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“แต่เราไม่ผิดสักหน่อย เจ้านั่นมาหาเรื่องเราก่อน ก็สมุดนั่น...”
ปัณณ์นึกถึงตอนที่ตัวเองอยู่ขอนแก่นกับแม่ ปัณณ์ไม่อยากไปโรงเรียน
เพราะไม่มีใครเล่นด้วยเวลาพักกลางวัน ตอนแรกแม่บอกให้เธอพยายามเข้าหา
เพื่อน แต่พอเวลาผ่านไปหลายเดือน เธอก็ยังไม่มีเพื่อนอยู่ดี แม่ให้สมุดเล่มนั้น
แก่ปณ
ั ณ์ แม่บอกว่า  “ถ้าเหงาก็ขดี ๆ เขียนๆ ลงไปในสมุดนะ จะได้หายเหงา  หรือ
ถ้าเรายังเหงาอยู่ อย่างน้อยคนอื่นก็จะได้ไม่รู้ว่าเราเหงา”
น้าพิมเดินออกมาจากห้องรองผูอ้ �ำ นวยการแล้วก็พาปัณณ์กลับบ้าน ปัณณ์
เดินตามน้าพิมขึ้นรถออกจากโรงเรียนไปด้วยความสงสัย
“ครูว่าไงบ้างคะน้าพิม”
“ก็ไม่ค่อยว่าอะไรหรอก เขาเข้าใจว่านายปืนใหญ่มาแกล้งเราก่อน”
“เขาไม่ลงโทษหนูเหรอ”
“ก็หยุดเรียนหนึง่ วัน พักให้สบายใจก่อน แล้วให้บ�ำ เพ็ญประโยชน์หนึง่ อย่าง
ให้คิดเองว่าจะบำ�เพ็ญประโยชน์อะไร แต่ต้องไปปรึกษาครูเขาก่อน เออ แล้วก็ให้
ไปขอโทษนายปืนใหญ่นั่นด้วย”
“จริงดิ แค่นี้เหรอคะ”
“แค่นี้...แต่...” น้าพิมเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อในที่สุด “ตั้งแต่นี้ไป ใน
ชั่วโมงชมรม ครูเขาอยากให้ไปเรียนภาษาไทยที่ห้องการศึกษาพิเศษนะ”
“อะไรนะคะ! น้าพิมไปคุยอะไรกับครูกันเนี่ย น้าพิมไปตกลงกับครูแบบนี้
ได้ยังไง” ปัณณ์เริ่มอารมณ์เสียและเสียงดังใส่น้าพิม น้าพิมพยายามอธิบายแต่
ตอนนี้ปัณณ์โมโหเกินกว่าจะฟัง “เรียนห้องการศึกษาพิเศษกับเด็กประหลาด
พวกนัน้ น่ะเหรอ แค่นห
ี้ นูยงั แปลกไม่พออีกหรือไง ไม่ลงโทษหนูเกินไปหน่อยเหรอ
คะ”
“ครูเขาบอกว่าไม่ได้ลงโทษ ที่ลงโทษก็แค่ให้ไปบำ�เพ็ญประโยชน์ อันนี้เขา
จะช่วย ก็เราอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้นี่นา แค่นี้ไม่เข้าใจเหรอ” น้าพิมเริ่ม
ขึ้นเสียงบ้าง
ปัณณ์ร้องไห้จนตัวสั่น ทั้งโกรธและเสียใจ ส่วนน้าพิมก็เงียบไม่พูดอะไร
ไปตลอดทาง

