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“พี่ท้องฟ้า ถงึเวลาไปโรงเรยีนแล้ววว”

เสยีงสดใสของ ‘ดาวเหนือ’

เด็กชายวัย 9 ขวบรอ้งเรยีกพี่สาว

ให้ตื่นจากความฝนั



เด็กหญิงตัวน้อยค่อย ๆ ลืมตา

มองน้องชายก่อนจะพูดว่า 

“โรงเรยีน โรงเรยีน...”



เด็กหญิงตัวน้อยค่อย ๆ ลืมตา

มองน้องชายก่อนจะพูดว่า 

“โรงเรยีน โรงเรยีน...”



นาฬิกาบอกเวลา 07:20 น. 

ดาวเหนือพรอ้มไปโรงเรยีน แต่ท้องฟ้ายังกินข้าวอยู่



เขาน่ังรอพี่สาวด้วยความเบื่อหน่าย

ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก

เสยีงนาฬิกาเดินผ่านไปอย่างรวดเรว็

ในความคิดของดาวเหนือ



“พี่ท้องฟ้าเป็นแบบน้ีทกุเช้าเลยครบัพ่อ

ท�าอะไรก็ช้า ผมอยากไปโรงเรยีนเรว็ ๆ

จะได้เล่นกับเพื่อน” ดาวเหนือบ่นให้พ่อฟัง

เด็กชายรูส้กึหงดุหงิด เขาเดินไปเดินมา

จนพ่อต้องเข้ามาปลอบ



“พ่อรูว่้า ลูกก�าลังไม่พอใจ แต่ดูส ิ

พี่ท้องฟ้าเหลือข้าวในจานไม่กี่ค�าเอง” 

ดาวเหนือหันไปมองพี่สาวด้วยสหีน้าไม่พอใจ

ก่อนจะกลับมามองหน้าพ่อ



“เรามานับ 1 – 10 พรอ้มกันนะ

ลูกจะได้ใจเย็นลงด้วย” 

พ่อกล่าวพรอ้มกับลูบหลังดาวเหนือเบา ๆ

1 2 3 4 5 …

“ดีมากลูก เริม่ควบคมุอารมณ์

ตัวเองได้แล้วใช่ไหม”

พ่อถามลูกชาย

ดาวเหนือพยักหน้าและหันไปมองพี่สาว 

6 7 8 9 10





“เห็นไหม ท้องฟ้ากินข้าวเสรจ็แล้ว” 

พ่อพูดเสรมิ

เมื่อเห็นดังน้ันดาวเหนือก็อารมณด์ีขึ้น 

เด็กชายรูส้กึโล่งใจ เขาเข้าใจแล้วว่า

ไม่จ�าเป็นต้องโมโห พี่ท้องฟ้าก็กินข้าวเสรจ็เหมือนกัน

หลายครัง้ที่เขาเผลอโมโหพี่สาวเมื่อไม่ได้ดัง่ใจ

ตัง้แต่น้ีไปเขาจะพยายามใจเย็น

กับพี่ท้องฟ้าให้มากขึ้น



ถงึโรงเรยีนแล้ว

เด็กชายนึกขึ้นได้ว่ามีเรือ่งที่ต้องชวนพี่สาว

“พี่ครบั มีรา้นไอศกรมีเปิดใหม่หลังโรงเรยีน

เย็นน้ีไปกินกันไหม” ดาวเหนือถามพี่สาว

“ไปส ิไปส”ิ ท้องฟ้าตอบด้วยความดีใจ

“งัน้วันน้ีหลังเลิกเรยีนไปเจอกันที่รา้นเลยนะ”

 เด็กหญิงพยักหน้ารบัค�า ก่อนโบกมือลาน้องชาย

ที่ว่ิงขึ้นอาคารเรยีน





ถงึเวลานัดแล้ว

5 นาทีผ่านไป 

10 นาทีผ่านไป

20 นาทีผ่านไป... ท้องฟ้าก็ยังไม่มา

“พี่ลืมแน่ ๆ” ดาวเหนือคิดในใจขณะแกว่งขาอยู่บนม้าน่ัง



สดุท้ายดาวเหนือก็ออกตามหาและพบว่า 

ท้องฟ้าน่ังรอ้งไห้อยู่ข้าง ๆ คณุครู

ประจ�าชั้นในห้องเรยีน พรอ้มกับพมึพ�าว่า 

“ไม่เจอน้อง น้องกลับบ้านไปแล้ว”



ดาวเหนือว่ิงเข้าไปหาพี่สาวพรอ้มถอนหายใจ

“เฮ้อ! อยู่น่ีเอง เรานัดกันที่รา้นไอศกรมีไง 

ลืมอีกแล้วใช่ไหม ผมรอพี่จนรา้นปิดแล้วนะ” 

ดาวเหนือกล่าว



ท้องฟ้าพยักหน้า พรอ้มกับตอบดาวเหนือ

“พี่ไปแล้ว หาไม่เจอ”

น่ันท�าให้เด็กชายแสดงท่าทาง

เบื่อหน่ายมากขึ้นไปอีก

เขาไม่เข้าใจเลย

ว่าท�าไมพี่สาวถงึเป็นแบบน้ี



ครูเห็นท่าทางของดาวเหนือ

จงึชวนเด็กชายคยุด้วย

“ครูเจอท้องฟ้าที่หน้าโรงเรยีน 

ดาวเหนือไม่เจอพี่สาวเหรอคะ”

เด็กชายสา่ยหน้า 

“ไม่เจอครบั เรานัดกันที่รา้นไอศกรมี

หลังโรงเรยีน ผมรอตัง้นาน”

“พี่...” ท้องฟ้าพยายามนึกหาเหตผุล

แต่นึกยังไงก็นึกไม่ออก

“ท้องฟ้าน่าจะจ�าได้นะว่านัดกัน 

แต่ไปผิดสถานที่” ครูอธิบาย

“ผมบอกพี่แล้วนะว่าหลังโรงเรยีน” 

เด็กชายขมวดคิ้วแสดงสหีน้าไม่พอใจ



ครูเห็นสถานการณเ์ริม่ไม่ดีจงึชวนดาวเหนือคยุ

“ดาวเหนือเคยลืมอะไรซ้�า ๆ ไหม 

ลืมในสิง่ที่คนอื่นเตือนบ่อย ๆ” 



ดาวเหนือเงียบไปพักหน่ึงก่อนจะตอบว่า 

“ผมชอบลืมถอดถงุเท้าลงในตะกรา้ซ้กัผ้าครบั

 แม่เตือนทกุเย็นเลย แต่ผมก็ยังลืม”



“ท้องฟ้าเองก็เหมือนกัน ถงึจะย�าแล้วก็ยังลืมได้

งัน้เราลองหาวิธีอื่นนอกจากน้ีดูไหม” 

ครูชวนเด็กชายคิด

“เขียนบอกพี่ ดีไหมครบั” ดาวเหนือเสนอ

“ก็ดีนะ แต่ถ้าพี่ไม่รูส้ถานที่ล่ะ” ครูเสรมิ

“งัน้วาดภาพด้วยอาจจะช่วยได้ครบั”

“ดีเลย เขียนแล้วมีภาพวาดด้วยก็จะชัดเจนขึ้น

น่าจะช่วยท้องฟ้าได้นะ” ครูกล่าวพรอ้มกับรอยยิ้ม

ได้ยินดังน้ันดาวเหนือจงึน�าสมดุภาพวาด

ออกมาจากกระเป๋าแล้ววาดแผนผังครา่ว ๆ 

ของโรงเรยีน จากน้ันจงึยื่นให้กับพี่สาว



“พี่ท้องฟ้าดูนะ เราอยู่ตรงน้ี 

สว่นน่ีคือหลังโรงเรยีน จะมีชิงช้าสแีดงกับสนามเด็กเล่น” 

ดาวเหนือช้ีน้ิวตามจดุต่าง ๆ ในภาพวาด

เด็กหญิงฟังน้องชายพรอ้มกับพยักหน้ารบั

จากน้ันเด็กชายก็ย�าอีกครัง้

“พรุง่น้ีหลังเลิกเรยีน เราจะไปเจอกันที่น่ีนะ” 



ตอนเย็นเมื่อทัง้สองกลับถงึบ้าน 

ดาวเหนือเปิดกระเป๋าแล้วหยิบการบ้านขึ้นมาท�า

วันน้ีการบ้านวิชาศิลปะให้วาดรูปสตัวท์ี่ชอบ

สว่นท้องฟ้าก็ท�าการบ้านของตัวเอง

โดยมีพ่อประกบอยู่ข้าง ๆ

เวลาผ่านไป

ดาวเหนือท�าการบ้านเสรจ็แล้วสว่นหน่ึง

จงึลกุไปอาบน�า พ่อไปช่วยแม่ท�าอาหารเย็น

สว่นท้องฟ้าน่ังเล่นในห้องรอดาวเหนือ



“อะไรเน่ีย!”
เสยีงดาวเหนือดังลัน่ด้วยความโกรธ

หลังจากกลับมาเห็นภาพถูกระบายสโีดยฝมีือพี่สาว

พ่อกับแม่ได้ยินเสยีงดาวเหนือโวยวาย จงึเดินมาดู



ดาวเหนือฟ้องพ่อกับแม่ว่า

“พี่ท้องฟ้าระบายสใีนใบงานเลอะเทอะ

ผมตัง้ใจท�าตัง้นาน พี่ท้องฟ้ามาท�าให้งานไม่สวยเลย”

“ท�าไมพี่ท้องฟ้าท�าแบบน้ี” ดาวเหนือถามเสยีงดัง



ท้องฟ้ายังรูส้กึไม่เข้าใจว่าตนเองท�าอะไรผิด

ที่ท�าไปเพราะเห็นว่าดาวเหนือยังไม่ได้ลงสใีนภาพวาด

จงึอยากช่วยน้อง เด็กหญิงได้แต่อ�า ๆ อึ้ง ๆ 

นึกค�าพูดไม่ออกว่าจะอธิบายอย่างไรดี

แต่รบัรูไ้ด้ว่าน้องชายก�าลังไม่พอใจ

และเธอก็เสยีใจ



แม่จงึจูงมือท้องฟ้าไปที่ห้องนอนของตัวเอง

สว่นพ่อก็เดินมาน่ังข้าง ๆ ดาวเหนือ



“ใจเย็น ๆ ก่อนนะลูก”

พ่อพยายามปลอบลูกชายพรอ้มกับตบไหล่เบา ๆ

“ดาวเหนือรูส้กึไม่พอใจที่พี่ท้องฟ้ามาระบายสี

ในงานของลูกใช่ไหม”

“ผมไม่เข้าใจพี่เลย พี่ไม่รูเ้หรอ

ว่าน่ันเป็นการบ้านของผม” เด็กชายฟ้องพ่อ



“พ่อเข้าใจดาวเหนือนะ

มันไม่ผิดเลยที่ดาวเหนือจะรูส้กึไม่พอใจ”

ดาวเหนือฟังพ่อพรอ้มกับพยักหน้ารบั

“ดาวเหนือคิดว่าท�าไมพี่ท้องฟ้าถงึระบายสี

ในการบ้านของลูกล่ะ” พ่อถาม

“พี่ท้องฟ้าชอบระบายสคีรบั

และก็คงชอบรูปที่ผมวาด

เพราะพี่เคยบอกว่าผมวาดรูปสวย”

เด็กชายกล่าว



“พี่คงอยากช่วยให้การบ้านของผมเสรจ็”

ดาวเหนือกล่าว

“พ่อก็คิดแบบน้ันนะ แค่วิธีการของท้องฟ้า

อาจไม่ถูกต้อง เราลองบอกพี่ดี ๆ ไหมลูก” 

พ่อแนะน�า



เมื่อถงึเวลาอาหารเย็น ทกุคนน่ังประจ�าที่ของตัวเอง 

ดาวเหนือหันไปมองพี่สาวพรอ้มกับพูดว่า

“ผมขอโทษที่เสยีงดังใสพ่ี่นะ 

ผมท�าเพราะไม่ชอบที่พี่ระบายสใีนการบ้านของผม”

ท้องฟ้าพยักหน้ารบัด้วยสหีน้ารูส้กึผิด



“ขอโทษ”

ดาวเหนือรบัรูไ้ด้ว่าพี่อยากอธิบาย

ความรูส้กึมากกว่าน้ี แต่น่าจะนึกค�าพูดไม่ออก

“ไม่เป็นไรครบั ผมดีขึ้นแล้ว” เด็กชายยิ้มตอบ

“เอาล่ะมากินข้าวกันเถอะ วันน้ีแม่ท�าของอรอ่ยไว้เต็มเลย” 

แม่พูดชวนทกุคนด้วยเสยีงรา่เรงิ ท�าให้ท้องฟ้า

และดาวเหนือกลับมามีแววตาสดใส ยิ้มกว้างอีกครัง้



วันหยดุสดุสปัดาห์

แม่พาดาวเหนือและท้องฟ้าไปว่ายน�า

ระหว่างที่ว่ายอยู่ เพื่อน ๆ ก็เข้ามาล้อเลียน

ท่าทางว่ายน�าไม่แข็งของท้องฟ้าต่อหน้าดาวเหนือ

แม้ว่าดาวเหนือจะพยายามอธิบายว่า กล้ามเน้ือของท้องฟ้า

ไม่แข็งแรง แต่เพื่อน ๆ ก็ยังล้อต่อไป



แม่เห็นท่าทางไม่สบายใจ

ของดาวเหนือจงึเข้ามาคยุด้วย

“เพื่อน ๆ ล้อเลียนท่าทางของพี่ท้องฟ้าครบั 

ผมไม่ชอบเลย” ดาวเหนือเล่าให้แม่ฟัง

“ถ้าพี่ท้องฟ้าพูดคล่องกว่าน้ี

แก้ปัญหาเก่งกว่าน้ี ว่ายน�าเก่งกว่าน้ี

ผมก็คงไม่ต้องรูส้กึอายที่ถูกเพื่อนแกล้ง”

“แม่เข้าใจดาวเหนือนะลูก

ไม่ผิดเลยที่ดาวเหนือจะรูส้กึอาย

แต่เรามาลองท�าความเข้าใจพี่ท้องฟ้ากันไหม”

ดาวเหนือฟังแม่พูดจบก็พยักหน้า

ในใจลกึ ๆ เด็กชาย รกั พี่สาว

เพียงแต่ยังรูส้กึ สบัสน กับเหตกุารณท์ี่เกิดขึ้น



“ตอนเด็ก ๆ ท้องฟ้าเป็นเด็กน่ารกันะ

เกิดมาหน้าตาคล้ายกับดาวเหนือเลย 

แต่ประมาณสามขวบ พ่อแม่ก็สงัเกตว่า

ท้องฟ้ามีพัฒนาการ น่ัง คลาน หัดเดิน 

และพูดช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน” แม่กล่าว

“พ่อกับแม่พาท้องฟ้า

ไปตรวจกับคณุหมอ



ถงึรูว่้า ท้องฟ้ามี ความบกพรอ่งทางสตปัิญญา” 

เด็กชายฟังแล้วรูส้กึสงสยั “แล้วมีอาการอย่างไรครบั”



“ความบกพรอ่งน้ีเป็นมาตัง้แต่เกิด

คนที่เป็นมักจะมีกล้ามเน้ือไม่ค่อยแข็งแรง

จ�าเรือ่งต่าง ๆ ไม่ค่อยได้ คิดเรือ่งยาก ๆ

ซ้บัซ้อ้นก็ไม่ได้”

ดาวเหนือฟังแม่และพยายามท�าความเข้าใจ

เมื่อฟังแม่พูดจบ เด็กชายก็ใจเย็นลง

จากน้ันก็เกิดความกังวลขึ้นมา



“แล้ววันหน่ึง...ผมจะเป็นเหมือนพี่ไหมครบั”

แม่ยิ้มก่อนจะตอบกลับไปว่า

“ตอนที่ดาวเหนือเกิดคณุหมอตรวจแล้ว

ดาวเหนือไม่เป็นหรอก ไม่ใช่โรคติดต่อ

ดาวเหนือยังเล่นกับท้องฟ้าได้

กินขนมด้วยกันได้

เดินจับมือกันได้นะ”



“สดุท้ายแล้ว ขอให้ลูกรูไ้ว้เสมอ

ลูกไม่ได้เผชิญเรือ่งน้ีอยู่คนเดียว

             พ่อกับแม่จะอยู่ข้าง ๆ ลูก    

         พรอ้มเข้าใจทัง้ท้องฟ้า

          และดาวเหนือเสมอนะ” 



“ว่ายน�ากันดาวเหนือ” 

เสยีงสดใสของท้องฟ้าชวนน้องชาย

แม่กล่าวกับเด็กชาย

เด็กชายยิ้มรบัค�าพูดของแม่

ด้วยความเข้าใจ



ดาวเหนือเข้าใจแล้วว่า

พี่สาวไม่ได้ตัง้ใจจะเป็นแบบน้ี 

ตัง้แต่วันพรุง่น้ีไปเขาจะพยายามเข้าใจ

พี่ท้องฟ้าให้มากขึ้น


