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เช้าที่สดใส ‘ดาวเหนือ’ เด็กชายวัย 9 ขวบ

โดนปลกุด้วยช่ือของสตัวช์นิดหน่ึง

คนปลกุกไ็มใ่ช่ใครทีไ่หน 

‘ทอ้งฟ้า’ น่ันเอง เธอยิม้กว้างใหน้้องชาย

เหน็ฟันหน้าครบทกุซี่

“ช้าง ช้าง ช้าง”



แม้ว่าเด็กชายจะรูส้กึหงดุหงิดบ้าง

ที่พี่สาวปลกุด้วยวิธีน้ี

แต่พ่อกับแม่เคยบอกว่า

ถ้าพี่ท้องฟ้าตื่นเต้นหรอืดีใจ 

พี่จะพูดค�าน้ันซ�า ๆ และยิ้มแก้มปริ



“ดาวเหนือ ท้องฟ้า เตรยีมตัวไปสวนสตัวก์ันลูก”

เสยีงแม่แว่วมาจากชั้นล่างของบ้าน

เตรยีมตัว.... ท�ำยังไงนะ 

ทอ้งฟ้าท�าทา่ทางเหมอืนก�าลงัคิด 

จนดาวเหนือแต่งตัวเสรจ็แล้ว เธอก็ยังคิดไม่ออก

“เราต้องเตรยีมตัวนะพี่ท้องฟ้า” เด็กชายกล่าว

“เตรยีมตัวนะ เตรยีมตัว” 

เดก็หญงิทวนสิง่ทีน้่องชายพดู 



“เตรยีมตัวไงพี่ท้องฟ้า

วันน้ีเราจะไปเที่ยวสวนสตัวก์ัน” 

แม้ว่าดาวเหนือจะพูดซ�าเป็นรอบที่สอง

แต่พี่สาว

ก็ยังไม่เข้าใจว่า

น้องชายอยากให้เธอ

ท�าอะไร

เด็กชายรูส้กึสบัสน

ไม่รูจ้ะจัดการสิง่ที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างไรดี

ดาวเหนือเข้าใจว่า 

พี่ท้องฟ้าเป็น เด็กบกพรอ่งทำงสตปัิญญำ

ท�าให้คิดช้า ท�าช้า และไม่ค่อยเข้าใจค�าพูดของเขา



แต่บางครัง้เขาก็ยังเด็กเกินกว่าช่วยพี่ได้ทกุเรือ่ง 

ดาวเหนือจงึตัดสนิใจใช้ผู้ช่วยคนส�าคัญ

น่ันคือ คณุแม่

ดาวเหนือเดินไปหาแม่เพื่อขอความช่วยเหลือ



“ขอบใจมากที่มาบอกแม่นะ” 

แม่ขอบใจดาวเหนือ 

แล้วเดินเข้ามาลูบหัวลูกชายอย่างอ่อนโยน 

จากน้ันทัง้คู่ก็เดินไปหาท้องฟ้า

“ท้องฟ้าจ๋า ไปลูก

ไปอาบน�า เดี๋ยวแม่พาไป” 

แม่พูดพรอ้มกับจูงมือลูกสาวไปห้องน�า



ดาวเหนือเข้าใจได้ทันทีว่า

ต้องพูดสัน้ ๆ ง่าย ๆ ให้ชัดเจน พี่สาวจงึจะเข้าใจ

และไม่เป็นไรเลย

ถ้าดาวเหนือจะช่วยพี่ท้องฟ้าไม่ได้ทกุเรือ่ง 

เขาไม่ได้เผชิญเรือ่งน้ีคนเดียว

ยังมีพ่อกับแม่ที่พยายามช่วยท้องฟ้าเหมือนกัน



“อ้าว! ท้องฟ้า รองเท้าสลับข้างกันน่ะลูก” 

เสยีงพ่อเอ่ยทัก ขณะรอสมาชิกในครอบครวัขึ้นรถ

และท้องฟ้าเป็นคนสดุท้ายที่เดินออกมาจากประตูบ้าน

“สลับข้าง” เด็กหญิงทวนค�าพูด 

พรอ้มกับก้มมองรองเท้าผ้าใบคู่ใจของตน

ครุน่คิดว่าจะท�าอย่างไรดี 



‘น่ีไม่ใช่ครัง้แรกที่พี่ท้องฟ้าใสส่ลับข้างกัน’

ดาวเหนือคิดขณะมองพี่สาว

ลงไปช่วยพี่ดีไหม

พี่จะโกรธไหมนะถ้าดาวเหนือไม่ช่วย



ทันใดน้ัน

ผู้เป็นพ่อช้ีไปที่เท้าข้างขวาของท้องฟ้า

“จ�าได้ไหม พ่อเคยท�าสญัลักษณไ์ว้ให้

ข้างน้ีต้องเป็นสญัลักษณอ์ะไรลูก” 

 เด็กหญิงเงียบไปพักหน่ึงก่อนจะตอบกลับไปว่า

“ข้างน้ี... ดาวค่ะ” 



“เก่งมาก แล้วข้างน้ีล่ะ”

พ่อถามอีกครัง้และช้ีน้ิวไปที่เท้าข้างซา้ยของลูกสาว

“ข้างน้ี ข้างน้ี ข้างน้ี ก้อนเมฆ” 

เมื่อท้องฟ้านึกออกก็ถอดรองเท้ามาใสอ่ีกครัง้

สง่ยิ้มให้พ่อ แล้วขึ้นรถไปน่ังข้าง ๆ น้องชาย

พอ่มกัจะใช้ภาพหรอืสญัลกัษณช่์วยใหพ้ีท้่องฟ้าจ�าไดง้า่ยขึน้

‘ความจรงิแล้ว พี่ท้องฟ้าก็ท�าได้

แค่ต้องให้เวลาหน่อยเท่าน้ันเอง

พี่จะค่อย ๆ ท�าได้มากขึ้น’ ดาวเหนือคิด





สวนสตัวอ์ยู่ไกล พ่อต้องขับรถนานกว่าจะถงึ 

ดาวเหนือกับท้องฟ้าดูวิวข้างนอกรถอย่างเพลิดเพลิน

รอ้งเพลงบ้าง หลับบ้าง ตื่นบ้าง 

จนไปถงึป้ายหน้าสวนสตัว์

เด็ก ๆ จงึรูว่้ามาถงึจดุหมายที่รอคอยแล้ว



“พี่ท้องฟ้าดูสิ

ป้ายน้ันเขียนว่า The Zoo” 

ผู้เป็นน้องชายเอ่ยขึ้น

ท้องฟ้าหันไปมองป้าย

ตามดาวเหนือด้วยท่าทางมนึงง

ไม่เข้าใจว่าน้องชายพูดถงึอะไร

“The Zoo ไงลูก T – h – e – z – o –o” 

แม่อธิบายเสรมิ



“T – …” ท้องฟ้าจ�าได้เพียงไม่กี่ตัวอักษร

“T - h – e  - z – o – o” ดาวเหนือช่วยเสรมิ

“ไหนลูกทัง้สองคนลองทวนพรอ้มกันส”ิ

พ่อชวนลูกสะกดค�า

ท้องฟ้าเงียบไป

เพราะลืมแล้วว่า เริม่ต้นด้วยตัวอักษรอะไร

“ไม่เป็นไรพี่ท้องฟ้า ช้า ๆ ก็ได้ครบั” 

เด็กชายปลอบ



“T – h – e” 

ทัง้คู่ค่อย ๆ ออกเสยีงช้า ๆ 

โดยมีดาวเหนือคอยออกเสยีงน�าให้ก่อน

“z – o – o” ออกเสยีงอีกครัง้นะ

“The zoo แปลว่า สวนสตัว”์ แม่เอ่ยขึ้น

“Zoo สวนสตัว ์สวนสตัว ์มาถงึแล้ว เย่ ๆ” 

ท้องฟ้าตะโกนด้วยความดีใจแล้วเข้าไปกอดดาวเหนือ

ดาวเหนือรูว่้า การย�าทวนบ่อย ๆ

จะช่วยให้พีท่อ้งฟ้าจ�าไดด้ขีึน้



“ทกุครัง้ที่พี่ท้องฟ้าคิดออกจะเข้ามากอด

ผมดีใจนะ เพราะมันหมายถงึพี่ขอบคณุ

และเข้าใจบางอย่างมากขึ้น” 

เด็กชายคิดในใจและกอดตอบพี่สาว



รอ้นจัง รอ้นจัง

แดดแรงมาก พ่อเหงื่อออก

แม่ ท้องฟ้าและดาวเหนือก็เหมือนกัน

แต่ไม่เป็นไร ทัง้สีค่นมีตัวช่วย

น่ันคือ หมวกใบโปรดน่ันเอง



“ใสห่มวกสจิ๊ะท้องฟ้า”

แม่พูดขึ้นพรอ้มช้ีไปที่หมวก

บนหัวของตนเอง 

“หมวก”

เด็กหญิงค้นในกระเป๋าเป้เท่าไหร่

ก็ไม่เจอหมวกใบโปรดของเธอ

เดาได้เลยว่า

ท้องฟ้าลืมตัวช่วยส�าคัญอีกแล้ว



“พี่ท้องฟ้าลืมใช่ไหมครบั น่ี น่ี น่ี

 ผมเห็นพี่ลืมไว้บนโต๊ะเลยหยิบมาให้” 

ดาวเหนือชูหมวกสแีดงของพี่สาวขึ้นมาจากกระเป๋า

จากน้ันก็สวมหมวกใบน้ันให้ท้องฟ้า

“เย่ ๆ”  

เด็กหญิงกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจ



“ขอบคณุที่คิดถงึพี่ท้องฟ้านะลูก”

พ่อกับแม่เอ่ยชมลูกชายด้วยรอยยิ้ม 

‘ผมชอบทกุครัง้ที่พ่อแม่ชมเชยและภูมิใจในตัวผม

รูส้กึเหมือนผมท�าประโยชนใ์ห้คนรอบข้างได้’

ดาวเหนือกอดพ่อ แม่ และพี่สาว



ทัง้สีค่นเดนิชมสวนสตัว ์

ระหว่างทางพวกเขาพบกรงลงิ

“ดูส ิดูส ิน่ันลิงจ๋อจอมซน”

ดาวเหนือช้ีไปที่ลิงฝูงใหญ่ห้อยโหนไปมาในกรง

“ไหนเด็ก ๆ ลองนับส ิมีลิงทัง้หมดกี่ตัว” 

พ่อเอ่ยถามลูกชายและลูกสาว

ดาวเหนือช้ีน้ิวไปที่ลิงทีละตัว

“หน่ึง สอง สาม … สบิเอ็ด มี สบิเอ็ด ตัวครบั”  

สว่นท้องฟ้าก็พยายามนับ แต่นับซ�าไปซ�ามา

“หน่ึง… สอง…” 

“หน่ึง … สอง… สาม” 





ทัง้สามคนเห็นท้องฟ้ายังจดจ่ออยู่กับการนับ

แต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่ามีลิงกี่ตัว

จงึให้เวลานับ ไม่ได้เรง่เรา้

แต่เมื่อเห็นแล้วว่าพี่ท้องฟ้าอาจสบัสน

นับวนไปมาเพราะลิงอยู่บนต้นไม้บ้าง 

เกาะกรงบ้าง เดินไปมาบ้าง 



แม่ก็เอ่ยขึ้น  “เราจะช่วยกันนับนะ 

เริม่จากลิงที่เกาะต้นไม้ต้นน้ีก่อน หน่ึง สอง สาม”

หลังจากน้ัน แม่ก็ค่อย ๆ พาท้องฟ้านับจ�านวนลิง

เพิ่มทีละกลุ่ม ท้องฟ้าและดาวเหนือช้ีไปที่ลิงทีละตัว

แล้วนับพรอ้มกัน “สบิเอ็ด” 

สองพี่น้องตอบค�าถามพรอ้มกันอย่างมัน่ใจ



“มีอีก มีอีกหน่ึงตัว” 

ท้องฟ้าท�าท่าตื่นเต้นแล้วพูดออกมา

“มีลูกลิงอีกหน่ึงตัว เกาะแม่ลิงอยู่ น่ันไง ๆ”

ท้องฟ้าพูดพรอ้มช้ีน้ิวไปที่ลูกลิง

“ถ้าอย่างงัน้ รวมแล้วจะมีกี่ตัวกันนะ”

แม่ถามท้องฟ้า ท้องฟ้าหันมายิ้ม

แล้วเริม่นับเลขออกเสยีงใหม่อีกครัง้

“หน่ึง สอง สาม … สบิเอ็ด สบิสอง”

“มีลิงสบิสองตัวค่ะ” 

ท้องฟ้าตอบอย่างภาคภูมิใจ



“ถูกต้องเลยลูก” 

ทัง้สามคนตบมือช่ืนชมท้องฟ้า 

จากเดิมที่เด็กชายรูส้กึขัดใจที่พี่สาวท�าอะไรช้า

หรอืท�าไม่ค่อยได้ ก็กลายเป็นรูส้กึดี

ที่ตัวเองได้ช่วยเหลือพี่สาว



แล้วทัง้สีค่นก็เดินต่อ

เพื่อชมสวนสตัวไ์ปเรือ่ย ๆ 



ในบรเิวณสวนสตัว ์มีการแจกลูกโป่งให้กับเด็ก ๆ 

ท้องฟ้าได้ลูกโป่งด้วย

แต่ถือได้ไม่นาน ลูกโป่งก็หลดุมือ



ท้องฟ้าเริม่มีน�าตาซมึและเหมือนจะรอ้งไห้

เด็กชายที่เห็นเหตกุารณนึ์กย้อนกลับไป

ตอนที่ตัวเองเสยีใจก็มีพ่อ แม่

และพี่สาวคอยกอดและปลอบเขา

พอคิดดงัน้ัน

ดาวเหนือกร็บีเขา้ไปกอดและปลอบพีส่าว



“ไม่เป็นไรนะพี่ท้องฟ้า

เดี๋ยวเย็นน้ีเราไปท�าลูกโป่งฟองสบู่เล่นที่บ้านก็ได้” 

เด็กหญิงได้ยินน้องชายปลอบ

และรูส้กึว่าจะได้เล่นสิง่ที่ชอบก็ค่อย ๆ ดีขึ้น



“ขอบใจที่คอยดูแลพี่ท้องฟ้านะดาวเหนือ” 

พ่อกับแม่ชมลูกชาย

ดาวเหนือยิ้ม

“ผมรูว่้าพี่ท้องฟ้าต้องเสยีใจมาก

ที่ลูกโป่งลอยหายไป พ่อกับแม่เคยบอกผมไว้

เวลาพี่เสยีใจให้กอด

การกอดจะท�าให้ใจเรารูส้กึอบอุ่น”

“งัน้มือของพ่อยังว่าง

เรามาเดินจับมือกันไหม” 

พ่อถาม ทกุคนยิ้มและพยักหน้า



พ่อ แม่ ลูก เดินจับมือกัน

แล้วก็เดินต่อไป เดินต่อไป



เดินมาเรือ่ย ๆ 

จนกระทัง่ได้ยินเสยีงสตัวส์กัตัวหน่ึงรอ้ง

“แปร๋น” 
แววตาของท้องฟ้าและดาวเหนือสดใสทันที

อยากรูเ้หลือเกินเสยีงมาจากที่ไหน

“พี่ท้องฟ้า ทางน้ัน ทางน้ัน” 

น้องชายช้ีไปที่ลานกลางสวนสตัว์



“เสยีงจากสตัวอ์ะไรลูก” 

พ่อถามลูกชายและลูกสาว

“ช้างครบั” ดาวเหนือตอบ

“ช้างมีงวง มีงาด้วยนะ” 

น้องชายบอกพี่สาว 

แล้วก็ช้ีไปที่งวงและงาของช้าง



“ช้าง งวง งา” ท้องฟ้ากล่าวด้วยเสยีงสดใส

“ใช่ ๆ มันรอ้งยังไงนะ” 

แล้วดาวเหนือก็ท�าท่าทางเลียนแบบช้าง

พรอ้มกับรอ้งออกมาว่า

“แปร๋น แปร๋น แปร๋น แปร๋น” 

ท้องฟ้าหัวเราะกับท่าทางของน้องชาย 

พ่อกับแม่ก็เช่นกัน

‘ผมชอบนะ เวลาพี่ท้องฟ้าหัวเราะ’





“ผมจ�าได้ ช้างเป็นสตัวต์ัวโปรดของพี่

ผมจะชวนพี่ท้องฟ้าวาดรูปช้างและระบายสดี้วยกัน

ผมเคยยืมหนังสอืห้องสมดุ

เกี่ยวกับช้างมาอ่านกับพี่ด้วย”

 

ดาวเหนือรูด้ีว่าพี่ท้องฟ้า

จะสนใจและเรยีนรูไ้ด้ดีขึ้น

ถ้ามีสิง่ที่ท้องฟ้าชอบ



เย็นมากแล้ว ทัง้สีค่นจงึกลับบ้านกัน

แม้ว่าวันน้ีจะเป็นวันวุ่นวายอยู่บ้าง

แต่ทัง้พ่อ แม่ ท้องฟ้า และดาวเหนือ

ก็รูส้กึสนุกและมีความสขุมาก 



“ต่อให้ท้องฟ้าจะไม่เหมือนคนอื่น

ต่อให้บางครัง้ดาวเหนือจะช่วยท้องฟ้าไม่ได้

ต่อให้หลาย ๆ อย่างอาจจะยาก

ไม่ง่ายเลยสกันิดส�าหรบัพ่อแม่

แต่ครอบครวัจะค่อย ๆ เผชิญหน้า

และผ่านไปด้วยกัน 

เพราะสดุท้าย... เราทกุคน

ล้วนต้องการความรกัความเข้าใจ”


