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คำนำสำนักพิมพ์

	 สำหรบัคณุพอ่คณุแมท่กุคน งานเลีย้งเดก็สกัคนเปน็งานหนกั  

ไม่มีวันให้หยุดพักหรือลา และไม่อนุญาตให้เราลาออกง่าย  ๆ  

เสียด้วย ไม่เพียงแต่ดูแลร่างกายให้เจริญเติบโตแข็งแรงสมวัย  

แต่ระหว่างนั้นยังต้องหมั่นสอนความดีงามและปลูกฝังนิสัยที่ดี 

ให้อีกด้วย นับว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลย 

	 สำหรับหมีหม่ี เธอพบความยากลำบากในการเล้ียงลูกมากกว่า 

คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นหลายขั้น เพราะเธอคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว 

ผู้เลี้ยงดูลูกชายที่มีอาการสมาธิสั้นถึงสองคน

	 เมื่อครั้งตั้งครรภ์ลูกชายคนโต หมีหมี่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตก 

ตั้งแต่อายุครรภ์ 3 เดือน จากที่คุณหมอบอกว่าเด็กคนนี้จะเป็น 

อัมพาตครึ่งล่าง กลับเติบโตเป็นเด็กแข็งแรง วิ่งได้ กระโดด 

โลดเต้นได้ จากที่ลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กมีอาการสมาธิสั้น  

เรยีนรูช้า้ตัง้แตย่งัเลก็ กลบักลายเปน็เดก็ทีม่คีวามสขุกบัการเรยีนรู้  

มีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ และมีจิตใจเอื้ออาทร 

ต่อผู้อื่น

	 ส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลังความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนราวกับปาฏิหาริย์น้ี 

ไมใ่ชเ่ปน็เรือ่งโชคชะตาหนนุนำ แตเ่ปน็เรือ่งของการเลีย้งดเูดก็ดว้ย 

ความมุ่งม่ัน ทุ่มเท และเอาใจใส่ ควบคู่ไปกับแนวทางการเล้ียงเด็ก 

แบบให้อิสระและเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนตามแบบฉบับ 

ของหมีหมี่โดยแท ้
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	 แมง้านเลีย้งเดก็จะเปน็งานยากและหนกัสำหรบัคณุพอ่คณุแม ่

ทกุคน แตห่ากไดล้องพลกิอา่นเรือ่งเลา่ของคณุแมเ่ลีย้งเดีย่วทา่นนี้  

เราเชือ่อยา่งมากวา่ทกุทา่นจะไดเ้กบ็เกีย่วทัง้แนวคดิ ทศันคต ิ และ 

ประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กทั้งสองคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ 

นำไปปรับใช้ ได้ผลลัพธ์ท่ีคุ้มค่า หายเหน่ือย และอ่ิมเอมใจจากการ 

ทำงานหนักครั้งนี้

สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
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	 เป็นคนเลี้ยงวัวเหนื่อยจริงๆ

	 โห

	 ทำไมให้เด็กตัวแค่นี้หั่นเนื้อ ถ้าหั่นโดนนิ้วจะทำยังไง

	 ทำไมให้เด็กประถมทำครัว ถ้าโดนน้ำร้อนลวกจะทำยังไง

	 ทำไมให้เด็กก่อไฟย่างเนื้อ ถ้าโดนไฟลวกจะทำยังไง

	 ทำไมให้เด็กล้างชามล้างหม้อใบใหญ่ ถ้าแตกจะทำยังไง

	 ทำไมให้เด็กเล่นจับโปเกมอน ถ้าโดนรถชนจะทำยังไง

	 ทำไมให้เด็กผู้ชายใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าสีชมพู เหมือนตัว 

ประหลาด

	 ทำไมให้เด็กอ่านการ์ตูน มีแต่เรื่องอุบาทว์

	 ทำไมไม่ให้เด็กเรียนพิเศษ ถ้าสอบตกจะทำยังไง

	 ทำไมให้เด็กออกจากโรงเรียนในระบบ วันหลังจะแข่งกับคนอ่ืน 

ได้ยังไง

	 ทำไมให้เด็กเล่นกับเด็กนิสัยเสีย ระวังจะเสียนิสัยไปด้วย 

	 ทำไมให้เด็กเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตั้งหลายตัว สัตว์มันสกปรก  

มีเชื้อโรค ถ้าติดโรคจะทำยังไง

	 ทำไมให้เด็กเป็นคนตัดสินใจ ผู้ใหญ่ไม่มีความหมายหรือไง

ทำไมปล่อยให้เด็กทำผิด เรื่องง่าย ๆ ก็ทำไม่ได้หรือไง

	 โห ทำไมผู้ใหญ่ไต้หวันถึงชอบพูดโหกันนัก

	 แต่เมื่อคิดให้ด ี ผู้ใหญ่เหล่านี้ทำอะไรง่าย ๆ สบาย ๆ มากกว่า 

การชักจูงโน้มน้าว สั่งสอนอบรม 

คำนำผู้เขียน
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	 ‘ห้าม’ ได้ผลเร็วที่สุด ‘บังคับ’ ประหยัดเวลาที่สุด 

	 ‘ดุ’ เด็ดขาดที่สุด ‘ควบคุม’ ปลอดภัยที่สุด 

	 ‘สั่ง’ ตรงไปตรงมาที่สุด ‘ทำตาม’ ง่ายที่สุด

	 ‘ไม่ต้องคิด’ ปลอดภัยที่สุด ‘ดูแลง่าย’ สำคัญที่สุด

	 ‘เทียบกับเด็กข้างบ้าน’ แม่นยำที่สุด

	 เมื่อเอาความคิดเหล่านี้มารวมกัน ก็จะกลายเป็น ‘หลักการ 

อบรมเด็ก’ ตามแบบฉบับของคนเอเชีย 

	 ในสงัคมที ่ ‘การอบรมอยา่งเขม้งวด’ เปน็เหมอืนมงกฎุบนศรีษะ 

ของพ่อแม่ คนที่เป็นแม่แบบหมีหมี่ถึงจะเหนื่อยแทบตายก็ยัง 

ถูกกล่าวหาว่าปล่อยวัวไปหาหญ้ากินเอง 

	 โห (หมีหมี่อุทานเอง)

	 ไม่รู้หรือว่าการเป็นคนเลี้ยงวัวที่ปล่อยวัวไปหาหญ้ากินเอง 

มันลำบากแค่ไหน 

	 ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ต้องใส่ใจแต่ไม่ควบคุม  

ต้องดูแลแต่ไม่กักขัง ต้องชักจูงโน้มน้าวด้วยความอดทน  

และค้นหาว่าที่ไหนมีหญ้าและน้ำอุดมสมบูรณ์ ต้องใช้เวลา 

อยู่กับวัววันแล้ววันเล่า ให้วัวโตขึ้นเรื่อยๆ

	 พอถงึตอนนี ้ ในทีส่ดุหมหีมีก่ร็ูว้า่ทำไมจงึมผีูใ้หญจ่ำนวนมาก 

จับเด็กไว้แน่นไม่ยอมปล่อย

	 เพราะการเป็นคนเลี้ยงวัวเหนื่อยจริง ๆ
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แม่เหนื่อย
เหลือเกิน...

หมีลู่ ดีดีช่วยกันทำงานบ้าน
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บทที ่
ความเป็นมา
ของหมีลู่กับดีดี
เร ื่องราวความรัก
และการเติบโต

ยกของคาว
ของหวานมาให้

แม่รู้สึกว่าตัวเอง
โชคดีจริง ๆ...
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2

หมีหมี่

หมีลู่เมื่อแรกเกิด

หญิงคนหนึ่งท้องสามเดือนน้ำคร่ำแตก รักษาตัวในโรงพยาบาล 

เป็นเวลาสี่เดือน แล้วคลอดก่อนกำหนด ต่อมาหมอวินิจฉัยว่าเด็ก 

คนน้ีจะเป็นอัมพาตคร่ึงล่างเพราะสมองตาย เน่ืองจากเด็กไม่แข็งแรง 

ตั้งแต่เกิดจึงป่วยบ่อย  ๆ ช่วงก่อนอายุหกขวบอยู่ในโรงพยาบาล 

เกือบตลอด อายุเจ็ดขวบพบว่ามีอาการสมาธิสั้น เรียนรู้ช้า

ตอนที่หญิงคนนี้ท้องลูกคนที่สองก็เกิดวิกฤติตลาดหุ้น ธุรกิจ 

ล้มละลาย ครอบครัวซึ่งมีสมาชิกสี่รุ่นการเงินตกต่ำ หลังจากนั้น 

อีกไม่กี่ปีก็เกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุด ชีวิตคู่ของเธอมีปัญหา จน 

หย่าร้างในที่สุด

เรื่องนี้น่าสลดหดหู่ใช่ไหม 

ผู้กำกับคงบอกว่าเร่ืองน้ีเหมาะท่ีจะเอามาสร้างเป็นละครน้ำเน่า 

เคล้าน้ำตา

แต่ความจริงในเวลาต่อมาเร่ืองน้ีกลับกลายเป็นละครสนุกสนาน 

ในแบบของโจวซิงฉือ และตัวละครในเรื่องก็คือครอบครัวของเรา

เมื่อรู้ว่าในครอบครัวจะมีเด็กพิการต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิต  

ไมม่ใีครยอมกม้หวัใหช้ะตากรรมแมแ้ตน่อ้ย ตากบัยายพาเดก็คนนี ้

ตระเวนไปรักษาฟ้ืนฟูตามโรงพยาบาลรัฐ เข้าคิวรอหลายโรงพยาบาล  

แตล่ะครัง้ตอ้งใชเ้วลาสามสีช่ัว่โมง ตาซึง่เปน็ผูช้ายทีห่ยาบกระดา้ง 

มาตลอดต้องเรียนรู้การดูแลเด็ก การฟื้นฟูสภาพร่างกายจาก 

โรงพยาบาลแล้วนำมาใช้ที่บ้าน

ปรากฏวา่หมลีูเ่ดก็คนนีไ้มเ่ปน็อมัพาต กลบัวิง่ได ้ กระโดดได ้ 

และยังยักย้ายส่ายสะโพกได้อย่างสวยงาม 
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ชีวิตคือการฟันฝ่าอุปสรรค

เมื่อไม่กี่วันก่อนหมีลู่บอกฉันด้วยสีหน้าเศร้าว่า “หมีหมี่  

ชั่วโมงพละผมวิ่งช้ากว่าเพื่อนทุกครั้งเลย”

ฉนักอดลกูแนน่ “ลกูแม ่ ลกูตอ้งขอบคณุคณุตาคณุยายทีพ่า 

สวดภาวนาให้ขาของลูกใช้งานได ้ ลูกเดินได้ก็เป็นปาฏิหาริย์แล้ว”

ฉันเองก็ขอบคุณตลาดหุ้นที่เกิดวิกฤติ จักรวาลจัดสรรไว้ 

อยา่งนี ้ คอืไมต่อ้งการใหฉ้นัเปน็พนกังานบรษิทั เพราะฉนัสามารถ 

เป็นเจ้าของกิจการได้ ขอบคุณการแต่งงานที่ล้มเหลว โชคชะตา 

ช่วยฉันไว้ ทำให้ฉันซึ่งเป็นคนนิสัยไม่ดีหลายอย่างได้รับอิสรภาพ  

ไม่ต้องเป็นเมียใคร ไม่ต้องเป็นสะใภ้ใคร ขอบคุณจริง ๆ ทุกครั้ง 

ที่คิดถึงเรื่องนี้ฉันรู้สึกสบายใจมาก ทำการบ้านเสร็จก่อนกำหนด 

ก็ดีอย่างนี้เอง

อุปสรรคมากมายที่พานพบทำให้ได้ประสบการณ์ที่ล้ำลึก

ความจริงคือสวรรค์ได้สร้างเกมชีวิตที่ยากแสนยาก 

ต่างๆ นานา ไม่ใช่เพื่อให้เรายอมแพ้ แต่เพื่อให้ฟันฝ่า

จดหมายรักถึงคุณตา

วันพ่อหมีลู่เขียนจดหมายถึงคุณตา มีข้อความว่า

ตอนที่ผมออกมาจากท้องแม่ หมอบอกว่าผมอาจจะนั่งรถเข็น 

ตลอดชีวิต เพราะขาดออกซิเจน ทำให้สมองควบคุมการเคลื่อนไหวที่ 

ก้านสมองเสียหาย จะทำให้อัมพาต

แต่คุณตารักผมมาก อุ้มผมไปต่อคิวทำกายภาพบำบัดท่ีโรงพยาบาล 
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ใหญ่หลายแห่ง จากนั้นคุณตาซึ่งเป็นผู้ชายหยาบกระด้างชอบดูมวยปล้ำ 

และชกมวย ไปเรยีนวธิเีลีย้งเดก็และกายภาพบำบดัเพือ่จะไดด้แูลผม แลว้ 

คุณตาก็นวดให้ผมทุกวัน ทำให้ผมเดินได้ในเวลาต่อมา ก็เพราะคุณตาน่ีเอง  

คุณตาเป็นเทพผู้คุ้มครองผม

ผมเห็นคุณตาทำอะไรให้ผมต้ังมากมาย ต้ังแต่ผมเรียนเตรียมอนุบาล 

คุณตาก็จูงมือผมไปรอรถนักเรียน พอเลิกเรียนก็ไปรอผม คุณตายังเป็น 

คนซือ้ผกั ปอกผลไม ้ ซกัเสือ้ผา้ และปลกูไมป้ระดับบนดาดฟ้า ทัง้  ๆทีผ่ม 

ได้ยินมาว่าตอนหนุ่มคุณตาชอบทะเลาะวิวาท

ตอนนีผ้มดไูมอ่อกเลย เพยีงแตรู่ส้กึวา่คณุตาใชเ้วลาทัง้หมดมาดแูล 

ผมกับครอบครัว

หมีหม่ีบอกว่า “คุณตาเป็นผู้ชายท่ีเป็นผู้ชายอย่างแท้จริง มีแต่ผู้ชาย 

ที่แข็งแกร่งเหมือนเหล็กเท่านั้นจึงจะรับภาระทุกอย่าง จึงจะมอบความรัก 

มากมายให้ครอบครัวได้”

คุณตาของผมชอบใส่หมวก ชอบร้องเพลง ชอบฟังดนตรี ชอบ 

อ่านหนังสือ ชอบดูรายการโต้วาทีในทีว ี และรักครอบครัวมาก

คณุตาเปน็ทาเคช ิ คาเนชโิร (Takeshi Kaneshiro) รุน่เกา๋ (ทาเคช ิ 

คาเนชิโร เป็นดาราดังของไต้หวัน เป็นหนุ่มรูปหล่อลูกครึ่งจีนญี่ปุ่น) เป็น 

ซูเปอร์แมนที่คอยดูแลครอบครัว คุณตาเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลก

ขอให้คุณตามีความสุขในวันพ่อนะครับ

ลูกแม ่ ลูกไม่ได้ช้าหรอก

ตอนแรกหมอบอกว่า “เขาอาจจะนั่งรถเข็นตลอดชีวิต”

เด็กคนหนึ่งคลอดก่อนกำหนดและคลอดยาก สมองควบคุม 
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การเคลื่อนไหวของขามีปัญหา เด็กที่จะเป็นอัมพาตได้ถือกำเนิด 

ในโลก

จำได้ว่าตอนที่เขาเริ่มคลาน ฉันน้ำตาคลอ จำได้ว่าวันที่เขา 

ยืนได้ ฉันกอดลูกแล้วหัวเราะสลับกับร้องไห้ จำช่วงเวลาท่ีเขาก้าวขา 

ป้อม  ๆ  ออกไปเป็นก้าวแรก ฉันแหงนหน้าขึ้นตะโกนบอกจักรวาล  

“ขอบคุณ”

ต่อมาเขาเริ่มหัดวิ่ง หัดกระโดดและหัดก้าวไปตามเส้นทาง 

ชีวิตเรื่อย ๆ

วันนี้เป็นวันสำคัญ หมีลู่ขี่จักรยานเป็นแล้ว

เมื่อก่อนคนใกล้ชิดมักจะบอกว่า “อะไรนะ โตป่านนี้แล้วยัง 

ขีจ่กัรยานไมเ่ปน็ร ึ เรยีนประถมหา้ละนะ ถา้ขีไ่มเ่ปน็ถอืวา่ชา้เกนิไป 

แล้ว”

ดงันัน้วนันีห้ลงัจากหมลีูพ่ยายามจนขีไ่ดส้ำเรจ็ ฉนัจงึตืน่เตน้ 

กวา่เขาเสยีอกี ฉนักอดเขาแนน่ “ลกูแม ่ ลกูไมไ่ดช้า้หรอก ไมช่า้ 

เลยสักนิด ลูกทำลายสถิติที่โชคชะตากำหนดไว้”

ความกตัญญู

ช่วงสองสามวันมานี้ฉันรู้สึกเหนื่อย หลังอาหารกลางวันฉันบอกลูก 

ทั้งสองว่า “แม่ขอไปนอนก่อนนะ”

ลกูคนโตบอกวา่ “หมหีมีส่ม้เขยีวหวานหวานมาก ผมจะแกะ 

ให้กินนะ”

ฉันตอบว่า “อย่าเลย ขอบใจ”

ฉันนอนต่อ ข้างนอกไม่มีเสียงอะไรเลย เงียบผิดปกติ
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ผา่นไปครูห่นึง่เดก็นอ้ยทัง้สองกเ็ดนิยอ่งเขา้มาในหอ้ง ยกจาน 

ใส่ส้มที่แกะเปลือกเอาเม็ดออกเรียบร้อยเข้ามาที่เตียง เจ้าตัวเล็ก 

เปิดปากฉัน ส่วนเจ้าตัวใหญ่หยิบส้มมาป้อน

ทั้งสองพูดข้างหูฉันเบา  ๆ “หมีหมี่หลับต่อนะ ไม่ต้องลืมตา  

ผมสองคนจะป้อนเอง นี่เป็นของหวานหลังอาหาร ผมรู้ว่าหมีหมี่ 

เหนื่อย ไม่ต้องขยับตัว”

จากนั้นสองพี่น้องก็ช่วยกันป้อนฉัน

ทำให้ฉันนึกถึงนิทานเรื่องกากตัญญู

ลูกกาไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องความกตัญญู แม่การักลูก เมื่อ 

ลูกโตก็รู้จักรักแม่ ความกตัญญูไม่ใช่คุณธรรมสูงส่งและไม่ใช่คำสอน 

ตายตัว ความกตัญญูเป็นเรื่องง่ายๆ “ลูกก็รักแม่”

ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างมีพลังที่สุด

ย่าของฉันเป็นคนกตัญญูมาก ตั้งแต่ฉันยังเด็กก็เห็นย่าดูแลทวด 

ทัง้สอง ตัง้แตเ่รือ่งการกนิอยูจ่นถงึเรือ่งอารมณค์วามรูส้กึ ทำอยา่ง 

ละเอียดลออ สมัยนั้นผู้หญิงไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอน อ่าน 

หนงัสอืไดไ้มก่ีต่วั แนใ่จไดเ้ลยวา่ยา่ไมเ่คยทอ่งจำเรือ่งหนา้ทีข่องลกู

พ่อของฉันก็เป็นแบบอย่างของลูกกตัญญู พ่อดูแลปู่กับย่า 

และดูแลแม่มาตลอด ก่อนตายย่าเป็นอัลไซเมอร์เกือบสิบปี นอน 

ไม่ได้สติอยู่บนเตียง กินอาหารเองไม่ได้ พ่อของฉันซึ่งก็คือคุณตา 

ของหมลีูไ่มเ่คยจากบา้นไปไหนไกล ไมไ่ปเทีย่ว ไมไ่ปตา่งประเทศ  

ออกจากบ้านไม่เกินสองชั่วโมง แม่ของฉันเป็นคนทำอาหารให้ย่า  

แม่ทำอย่างพิถีพิถัน ให้พ่อเป็นคนป้อนย่าทีละคำ ๆ เม่ือพ่ออายุมาก 
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ข้ึนเร่ือย ๆ เร่ียวแรงถดถอย จำเป็นต้องจ้างคนมาดูแลย่า แต่พ่อก็ยัง 

เอาใจใส่ย่าเสมอ มักจะใช้เวลาอยู่กับย่าซึ่งไม่ได้สติ ฟังอะไร 

ไม่ได้ยิน พ่อจะนวดให้ย่าพร้อมกับพูดคุยด้วยแม้ย่าไม่รับรู้

พอ่เปน็คนปอ้นอาหารใหย้า่ พอ่บอกวา่ “ยา่ไมช่อบใหค้นอืน่ 

ป้อน”

พ่อของฉันก็เช่นกัน ตลอดชีวิตไม่เคยอ่านเรื่องหน้าที่ของลูก  

ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ

กตัญญูเกิดจากการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่พร่ำสอน  

ไม่ใช่ควบคุม ไม่ใช่อะไรท่ีตายตัวสลับซับซ้อน แต่เป็นเร่ืองเรียบง่าย 

ธรรมดา

กตัญญูก็คือรัก

ในครอบครัวเราคนรุ่นหนึ่งดูแลคนอีกรุ่นหนึ่ง แล้วอย่างนี้ 

จะมีใครแตกแถวล่ะ

การทุ่มเทให้กับสิ่งที่รัก
เป็นความสุขอย่างแท้จริง

เด็กท้ังสองรู้จักดูแลสัตว์เล้ียงในบ้าน รู้จักสังเกตว่าแมวชอบกินหญ้า 

อะไร แล้วหาหญ้านั้นมาปลูก

โดยหามมุในหอ้งทีไ่มม่แีดด ทกุเชา้หลงัตืน่นอนงานแรกทีท่ำ 

ไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้า แต่รดน้ำต้นไม้

จากนั้นก็รอเวลาที่จะตัดหญ้าสด  ๆ ใส่ชามให้แมวกินทุกเย็น  

แล้วนั่งดูแมวกินด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

ทาสแมวกลายเป็นคนสวน 
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เมือ่วานตอนเยน็ขณะพาแมวสามตวัไปเดนิเลน่ หมลีูบ่อกวา่  

“หมีหมี ่ ผมได้รู้อะไรอย่างหนึ่ง”

ฉันถาม “อะไรหรือลูก”

หมีลู่ตอบ “การทุ่มเทให้สิ่งที่เรารัก มันดีจริง ๆ”

ต่อมาหมีลู่ยังพูดเสริม “ทุกครั้งที่มีคนบอกว่าแมวหมาบ้าน 

เธอไม่ใช่พันธุ์แท้ ผมรู้สึกว่าคนพูดโง่จริง  ๆ นึกถึงแต่เรื่องพันทาง 

พันธุ์แท ้ มองข้ามความสุขไป”

ฉันหยุดเดิน ท่ามกลางผู้คนที่เดินขวักไขว่บนท้องถนน ฉัน 

กอดลูกทั้งสองและแมวน้อยทั้งสามไว้แน่น ในความเงียบมีเสียง 

ของเราสามแม่ลูกกับแมวรวมหกชีวิตกำลังถ่ายทอดความรักความ 

เข้าใจให้กัน

วันนี้ลูกพูดถึงเรื่องสำคัญสองเรื่อง

เรื่องแรก การได้ให้กับสิ่งที่เรารัก มันดีจริงๆ 

เรื่องที่สอง การเอามาตรฐานมาวัดคุณค่าจะทำให้พลาด 

สิง่ด ีๆ มากมาย โดยเฉพาะความสมัพนัธร์ะหวา่งพอ่แมล่กู อยา่ให ้

มาตรฐานนี้มาบังตาเด็ดขาด

ความจริงแล้วความงดงามสดใสของเด็กปรากฏอยู่ข้างหน้า 

ตลอดเวลา เพียงแต่เราจะมองเห็นหรือไม่เท่านั้น
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อยู่ด้วยกันควรเข้าใจกัน

เมื่อเช้าพอตื่นขึ้นมาก็เห็นหมีลู่ลงไปนอนที่พื้น ลำตัวกลมป้อมติด 

อยู่ที่ซอกระหว่างเตียงกับตู้ พอถามว่าทำไมลงไปนอนที่นั่น เขา 

บอกว่าปกติแมวจะนอนที่ตู้หัวเตียง แต่วันนี้ทั้งสามตัวพากันไป 

นอนบนเตียง “ผมกลัวว่าเบียดเกินไป แมวนอนไม่สบาย ก็เลย 

ปล่อยให้แมวนอนบนฟูก ผมนอนที่พื้นก็สบายดี”

ครอบครัวเราโดนแมวต่างดาวยึดครองเบ็ดเสร็จแล้ว...

โห ครอบครัวไหนมีเจ้าตัวขนฟูพวกนี้อยู่ด้วยจะรู้สึกดีจริง ๆ  

ชวีติมเีพือ่นเพิม่ขึน้ และลกูทีเ่ตบิโตมาพรอ้มกบัเจา้ขนฟจูะกระตอื- 

รือร้น รู้สึกรัก รู้จักเอาใจใส่

ต่อไปพอโตข้ึน เม่ือพบอุปสรรคและแรงกดดันในชีวิต ภาพ 

ของเจ้าขนฟูจะช่วยปลอบโยนจิตวิญญาณ  สิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด  

ปลอดภยัทีส่ดุ ไวใ้จไดม้ากทีส่ดุ นา่รกัทีส่ดุกค็อืเจา้พวกนีเ้องไมใ่ช ่

หรือ
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ในฐานะคนคนหนึ่ง คุณมีสิทธิ์ที่จะประเมินตัวเองสูงและ 

มีสิทธิ์ที่จะมองข้ามสัตว์เลี้ยงอย่างไม่ไยดี ในยุคสมัยแห่งความ 

หลากหลายเราเคารพความคดิทีแ่ตกตา่ง ในนีย้งัรวมถงึการเกลยีด 

แมว แต่ในฐานะคนคนหนึ่งเราไม่ควรทำร้ายแมวของคนอื่น

แมวเหล่านี้อาจจะเป็นลูกหรือเป็นน้องของใครบางคน เป็น 

เพื่อนที่ดีที่สุดของใครบางคน คุณไม่รักแมวไม่เป็นไร แต่อย่า 

ทำร้ายมันเลย

การรอคอยที่คุ้มค่า

รักแรกของหมีลู่เป็นแมวสีส้มร่างอ้วนชื่อโต้วผี เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารัก 

ที่ทำให้หมีลู่ได้สัมผัสความรู้สึกของการเป็นเจ้าของแมวครั้งแรก

หมีลู่อยากได้แมวที่เป็นของตัวเองจริง ๆ สักตัว

เมื่อปีที่แล้วเราตระเวนหาแมวสีส้ม แต่ไม่พบตัวที่เหมาะสม  

บ่อยคร้ังท่ีโทร.ไปสอบถามแล้วได้คำตอบว่ามีคนเอาไปแล้ว บางราย 

พอรู้ว่าบ้านเรามีหมาก็ปฏิเสธทันที และหลายคร้ังท่ีฉันกรอกข้อความ 

ยาวเหยียดขอรับเลี้ยง แต่ไม่ได้รับคำตอบ บางตัวก็อยู่ไกลเกินไป 

ไมส่ะดวกทีจ่ะไปรบั ความฝนัจงึไมเ่ปน็จรงิสกัท ี จากประสบการณ ์

การเลี้ยงแมวตั้งแต่เป่ากวาที่เลี้ยงมาห้าปีจนถึงเพิ่งผ ี เพิ่งกาน ซึ่ง 

เลี้ยงก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือน ทำให้รู้ว่าการเลี้ยงแมวไม่ใช่เรื่องง่าย 

อย่างที่คิด ต้องอาศัยความรู้ทั้งด้านภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ 

จิตใจคนเรา แต่เราก็เข้าใจดี โชควาสนาเป็นสิ่งที่คู่ควรกับการ 

รอคอย
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ของขวัญที่ฟ้าประทาน
วาสนาเป็นเรื่องประหลาด วันหนึ่งลูกค้าของหมีหมี่โทร.มา 

บอกวา่ “ไดข้า่ววา่คณุกำลงัตามหาแมวสสีม้...” แลว้ชวนฉนัไปดทูี ่

สถานที่ก่อสร้าง ที่นั่นมีแมวสีส้มตัวใหญ่ต้องการคนรับเลี้ยง

เรือ่งราวมอียูว่า่ในวนัครสิตม์าสเมือ่ปทีีแ่ลว้ มแีมแ่มวตวัหนึง่ 

มาคลอดลูกที่สถานที่ก่อสร้าง ต่อมาแม่แมวก็จากไป ทิ้งลูกแมว 

ตวันอ้ยลายตา่งกนัหกตวั คนงานกอ่สรา้งมนีำ้ใจ ผลดักนัหาอาหาร 

มาให้ลูกแมว ทำที่อยู่หลบแดดหลบฝนให ้ พาไปฉีดวัคซีนป้องกัน 

โรค และเอายามารักษาหมัดให้ หลังจากนั้นไม่นานลูกแมวห้าตัว 

ก็เริ่มออกไปเร่ร่อน เหลือแต่แมวสีส้มตัวอ้วนยังอยู่ที่เดิม เวลานี้ 

มันอายุได้แปดเดือน

เนื่องจากงานก่อสร้างใกล้จะเสร็จ คนงานเป็นห่วงว่าถ้าส่ง 

มอบงานแล้วแมวจะถูกเจ้าของบ้านไล่ออกไป จึงเรียกฉันไปดูว่า 

จะรับเลี้ยงหรือเอาไปให้คนอื่นเลี้ยง

แมวสีส้มร่างอ้วนอายุแปดเดือนตัวนี้จึงเป็นของขวัญที่ 

ฟ้าประทาน เรารับมันมาเป็นสมาชิกครอบครัวด้วยความยินดี

พอพากลบับา้นจงึรูว้า่มนัไมแ่ขง็แรง พาไปหาหมอจงึรูว้า่มนั 

มีปัญหาหลอดลมอุดตัน คงเป็นเพราะมันอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง 

ซึ่งมีฝุ่นมากเป็นเวลานาน และเป็นเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นหวัด 

เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง มีน้ำมูกข้นสีเหลืองไหล 

ตลอดเวลา จามไอบ่อย ๆ แล้วยังมีไข้ต่ำ ๆ หลังจากตรวจร่างกาย 

ไม่พบว่าแมวมีปัญหาอะไรมาก ไม่เป็นเอดส์ ไม่มีพยาธิ

เนื่องจากที่บ้านยังมีแมวเด็กอีกสองตัวคือเพิ่งผีกับเพิ่งกาน  

หมอจึงแนะนำให้ระวังอย่าให้อยู่ด้วยกัน

จึงเป็นการทดสอบหมีลู่กับดีดีสองพี่น้อง เพราะในบ้าน 

มหีมาตวัหนึง่กบัแมวสองตวัซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะดแูล เวลานีม้แีมว 
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ป่วยมาอยู่ด้วย แมวตัวนี้ไม่กินไม่ถ่าย ไม่ชอบกินยาและไม่เชื่อง  

ต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่ยากขึ้น

การเลี้ยงสัตว์เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้

หมีลู่ตั้งชื่อแมวสีส้มตัวนี้ว่าฉี่ซือพ่าง

ในการแยกฉี่ซือพ่าง เราต้องซื้อกรงแมวสามชั้นซึ่งประกอบ 

ยาก ต้องไปซื้อเครื่องมือพิเศษที่ร้านฮาร์ดแวร์ แต่หมีลู่ก็ประกอบ 

สำเร็จ เด็กชายอายุ 11 ปีง่วนอยู่กับงานนี้สองชั่วโมงจนเหงื่อโชก

เพราะรักจึงใส่ ใจใกล้ชิด
	 วนัแรกฉีซ่อืพา่งทำชามใสน่ำ้ควำ่ พอเดก็  ๆเหน็กรงเปยีกกเ็อา 

หนังสือพิมพ์ใหม่มารองแทน และบอกให้ฉันไปหาซื้อชามแบบที่ 

ไม่ล้มทันทีในคืนนั้น จึงแก้ปัญหาได้

ยงัมปีญัหาอืน่ตามมาอกีมาก คลา้ยกบัวา่ฉีซ่อืพา่งยา้ยมาอยู ่

ที่ใหม่ จึงเครียด ไม่กินไม่ถ่ายสามวันติดต่อกัน เด็ก ๆ เอาเงินเก็บ 

ทีป่ระหยดัจากคา่ขนมไปซือ้อาหารกระปอ๋งและขนมแมว หลอกลอ่ 

ให้ฉี่ซือพ่างกินอาหาร เพราะเห็นว่ามันป่วย ถ้าไม่กินไม่นอนก็น่า 

เป็นห่วง

จากน้ันเด็กท้ังสองก็อุ้มฉ่ีซือพ่างมาวางบนตักแล้วนวดท้องน้อย 

กระตุ้นให้มันฉี่ และยังหยอดตาล้างหูแปรงขนที่ไม่เคยแปรงมา 

ตลอดชีวิต

เร่ืองยากท่ีสุดก็คือการป้อนยา ยากกว่าภารกิจของอุลตร้าแมน 
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เสียอีก

ฉีซ่อืพา่งไมก่นิยา หมลีูพ่ดูกบัมนัวา่ “ถา้ไมอ่ยากกนิยากอ็ยา่ 

ป่วยสิ”

ฮาฮาฮา ดีมาก เปน็คำพดูทีน่า่ประทบัใจ พีน่อ้งคูน่ีก้ไ็มย่อม 

กินยาต้ังแต่เล็กและแม่ก็มักจะพูดอย่างน้ี ในท่ีสุดหมีลู่กับดีดีก็เข้าใจ 

ความคิดของแม่แล้ว

ปรากฏว่าใช้มือป้อนยาไม่ได้แมวจะกัดมือ ใช้เคร่ืองมือป้อนยา 

ก็ไม่ได้ เครื่องมือนี้ใช้ยาก ถ้าไม่เคยใช้มาก่อน ใช้ไม่ได้กับแมว 

ท่ีไม่คุ้นกับคนแบบน้ี พอป้อนก็คายออกมา เอายาปนในอาหาร 

ก็ไม่ได้ เพราะฉี่ซือพ่างไม่กินอาหารเลย สุดท้ายจึงคิดวิธีหนึ่ง คือ 

เอายาปนในหมูสับแล้วเอาไปถูท่ีปากกับจมูก เน่ืองจากแมวรักสะอาด  

พอมอีะไรมาตดิทีป่ากกบัจมกูมนักจ็ะเอาลิน้เลยี เราจงึแกป้ญัหาได ้ 

ฝ่าด่านสำเร็จ และปรบมือให้กับความพยายามของตัวเอง

ชว่งนัน้สองพีน่อ้งจะยกมา้นัง่มาตัง้ทีห่นา้กรงแมว นัง่จอ้งมนั  

แล้วรายงานข่าวดีว่า

“หมีหมี่ ฉี่ซือพ่างกินน้ำแล้ว” 

“หมีหมี ่ ฉี่ซือพ่างกินอาหารแล้ว”

“หมีหมี ่ ฉี่ซือพ่างฉี่แล้วอึแล้ว”

“หมีหมี ่ ฉี่ซือพ่างเล่นลูกบอลแล้ว”

กลางดึกเด็กทั้งสองยังลุกจากเตียงวิ่งไปที่หน้ากรงแมวเพื่อ 

ดูอาการของฉี่ซือพ่าง

เพื่อป้องกันเพิ่งกานกับเพิ่งผีไม่ให้ติดโรค หลังจากดูแล 

ฉี่ซือพ่างแล้ว ทั้งสองต้องสระผมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและเอา 

แอลกอฮอลท์ำความสะอาดมอืกบัของใชอ้ยา่งแปรง ตะกรา้ทีใ่ชก้บั 

ฉ่ีซือพ่าง... เร่ืองน้ีแม่ไม่ต้องบอก ความรักทำให้เด็กท้ังสองกลายเป็น 

คนละเอียดอ่อน
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รู้จักรักและเอาใจใส่จากการเล่น
พอมีฉี่ซือพ่างมาอยู่ด้วย เด็กก็ไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้าน

ฉันถามลูกว่าเสียดายไหม ลูกตอบว่า “ถ้าผมออกไปเล่น 

ข้างนอก หมีหมี่ก็จะดูแลฉี่ซือพ่างแทน แต่ผมกับน้องรักฉี่ซือพ่าง 

อยากเห็นมันอาการดีขึ้น”

น่าประทับใจจริง ๆ 

ออกไปเล่นนอกบ้านก็สนุก แต่การอยู่บ้านดูแลแมวป่วย 

น่าสนใจกว่า สำหรับเด็กทั้งสองแล้วนี่ไม่ใช่การเล่น แต่เป็นการ 

เรียนรู้ความรัก การเอาใจใส่ เป็นการสังเกต ใส่ใจ ดูว่าแมวต้องการ 

อะไรแล้วหาทางแก้ปัญหาให้แมว กล้าทดลอง ทำอย่างละเอียด 

รอบคอบ  หาข้อสรุปที่ดีที่สุดจากการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่า  

นอกจากนี้การทดลองยังทำให้เด็กทั้งสองเห็นคุณค่าของเงิน

เกี่ยวกับความรับผิดชอบและการเอาใจใส่คนอื่น ฉันรู้สึก 

ว่าพูดอย่างไรก็ไม่ได้ผล แต่พอมีสัตว์เลี้ยง ความรัก การชักนำ  

การไว้ใจเด็ก จะทำให้เด็กหาวิธีที่คาดไม่ถึง

ครอบครัวเราเลี้ยงหมาหนึ่งตัวกับแมวสามตัว โดยเด็ก 

รบัผดิชอบเปน็หลกั เปน็การเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุในชวีติ และเปน็บทเรยีน 

ชวีติทีไ่มม่โีรงเรยีนและหลกัสตูรใดสอนได ้ เปน็บทเรยีนทีจ่ะซมึซาบ 

เข้าไปในจิตใจและนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต
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ความรักไม่มีการแบ่งแยก

ความรักไม่มีการแบ่งแยกพันธุ ์ สีสัน วรรณะ

รักสิ่งที่เหมือนตัวเอง รักสิ่งที่ต่างจากตัวเอง

หากพูดว่ารัก ย่อมไม่แสดงออกมาเป็นความเกลียด

ละการแบ่งแยกพันธุ ์ ละการตีตราคน ต่างกันจะเป็นไรไป 

ความรักไม่มีการแบ่งแยก เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้จากแมว
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หมีลู่

เหมยก้านไม่ใส่ใจว่าเสี่ยวเหม่ยเป็นแมวต่างถิ่น ไม่ใส่ใจเรื่องสีสัน 

ไม่ใส่ใจเรื่องพันธุ ์ ไม่ใส่ใจความแตกต่างกัน

แต่เหมยก้านตัดสินใจว่าจะรักเสี่ยวเหม่ย

แม้เสี่ยวเหม่ยไม่เหมือนตนเลย เพราะรักก็คือรัก รักไม่มีการแบ่งแยก 

ถ้าแบ่งแยกแสดงว่าหัวใจไม่มีความรัก

������������� ���������� P1-178.indd   18 6/15/18   4:08:16 PM



19

รักวัวอย่าผูก รักลูกต้องปล่อย

ความรักและความรับผิดชอบมีคุณค่ามาก

เมื่อคืนมีรอยเท้าเล็ก ๆ เลอะอึก้าวออกมาจากประตูห้องยาย

ยายร้องลั่น “ตายแล้ว นี่อึใคร ใครเป็นตัวการหือ เหม็น 

จะตายอยู่แล้ว”

ดีดีรีบเข้าไปแสดงตัวรับผิดชอบทันที “ผมเองครับ”

นี่แหละคือความรัก ความรักและความรับผิดชอบมีคุณค่า 

มากจริง ๆ

การจากเป็นหน้าที่ที่จักรวาลมอบให้เด็ก

เด็กอยู่ในท้องแม่เก้าเดือน มดลูกเป็นเหมือนยาน รับนักท่องเที่ยว 

จากจักรวาลมายังจุดหมายใหม ่

การคลอดเป็นการเลือกครั้งแรกของเด็กที่จะเดินทางไปจาก 

แม่

ทันทีที่พ้นจากมดลูกเด็กก็เดินทางแล้ว
หลังจากเด็กเดินทางมาถึงโลก เขาให้เวลาแม่อุ้มไม่นานนัก  

ดงันัน้เมือ่ปูย่า่ตายายเตอืนวา่ “อยา่อุม้เดก็บอ่ยเกนิไป อุม้มากแลว้ 

จะเลีย้งยาก อุม้มากจะรอ้งไหเ้กง่...” อยา่งนีแ้ลว้คนเปน็แมค่วรรูว้า่ 

เวลาที่จะได้อุ้มลูกอย่างใกล้ชิดมีไม่มาก พออายุแปดเดือนลูก 

ก็จะเริ่มคลานและผละออกห่าง

ช่วงเวลานี้เป็นการเริ่มต้นสำรวจโลก และเป็นการจากไป 
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ครั้งที่สอง

หลังจากนั้นเด็กจะเริ่มยืน เริ่มเดิน ขอบเขตการเคลื่อนไหว 

กวา้งขึน้ เดก็เริม่ตอ้งการผจญภยั ยา่งกา้วทีเ่ดนิเตาะแตะความจรงิ 

เป็นการทำงาน เป็นการฝึกเดินให้มั่นคงในอนาคต

ต่อมาการจะอุ้มไว้ในอกก็ลดลง เด็กอยากเดินไกลไปเรื่อย ๆ  

เวลาที่หันหลังให้พ่อแม่มากขึ้นเรื่อย ๆ 

นี่เป็นการจากไปครั้งที่สาม

ต่อมาเมื่อเด็กหัดวิ่ง ผู้ใหญ่ก็ได้แต่ไล่ตามพร้อมกับตะโกน  

“ระวังหน่อยลูก” เด็กยิ่งออกห่างจากพ่อแม่แม้ว่าจะห่างทางกาย 

แต่ก็เป็นการเริ่มต้นของการจากไป

และนี่ก็คือการจากไปครั้งที่สี่

สืบทอดคำสอนของพ่อแม่ถ่ายทอดความรักออกไป

จากนั้นเด็กจึงเข้าสู่วัยรุ่น เริ่มค้นหาตัวเอง

ฉันเป็นใคร

อะไรคือฉัน

ฉันเป็นอย่างไร

ฉันมีความสามารถแค่ไหน

ฉันจะก้าวไปทางใด

จะแต่งตัวอย่างไรจึงจะเป็นแบบตัวเอง

จะวางตัวอย่างไรเพื่อแสดงความเป็นตัวเอง

ชว่งเวลานีเ้ดก็จะสัง่สมความเปน็ตวัเองดา้นตา่ง ๆ เพือ่นำมา 

ประกอบเป็นตัวเอง เพื่อแยกตัวเองออกจากตัวเองเดิมที่พ่อแม่ 

ใชเ้วลาสรา้งเปน็สบิป ี เดก็จงึเริม่ตอ่ตา้นอำนาจของพอ่แมท่ีค่วบคมุ 

อยู่

พ่อแม่มักจะเจ็บปวดและร้อนใจ “ตายแล้ว ลูกเป็นอะไรไป  
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ทำไมไม่เชื่อฟังเหมือนเมื่อก่อน” จากนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง 

พ่อแม่กับลูกก็กลายเป็นสนามประลองกำลังที่ไม่เคยสงบ ขณะที่ 

พ่อแม่ต่อว่าลูก “ไม่เชื่อฟัง” ลูกก็ต่อว่าพ่อแม่ที่สร้างช่องว่างขึ้น  

ความจรงิแลว้คำวา่ชอ่งวา่งนีม้คีวามหมายเชงิดหูมิน่ความแตกตา่ง 

ระหว่างวัย และที่ลึกกว่านั้นคือพ่อแม่สูญเสียอำนาจการนำ และ 

เกดิความกลวัจงึยิง่วางอำนาจตอ้งการควบคมุทัง้รา่งกายและจติใจ 

ของลูก เป็นการผลักลูกให้ห่างออกไปอีก

ฝ่ายพ่อแม่เมื่อเผชิญหน้ากับลูกในวัยรุ่นก็ได้แต่ควบคุม  

ทำอะไรไม่ถูก ยังไม่ทันบอกลาวัยเด็กของลูก วัยเด็กก็จากไป 

ไม่หวนกลับ จากไปอย่างเร่งรีบ จนพ่อแม่ไม่ได้เรียนรู้วิธีรับมือ 

ที่นอกเหนือจากการควบคุม

ฝ่ายลูกได้แต่ต่อต้าน ก่อนที่จะเข้าสู่สนามประลองกำลัง  

พ่อแม่ก็เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับลูกอยู่แล้ว ลูกเป็นฝ่ายท้าทาย 

ตลอดเวลาเพื่อปกป้องความเป็นตัวเอง 

ความจริงแล้วนับตั้งแต่ออกจากท้อง ลูกก็ก้าวจากไปไม่เคย 

หยุด เริ่มต้นเป็นการจากทางร่างกาย พอถึงวัยรุ่น หัวใจของลูก 

ก็ค่อย ๆ ห่างออกไป

นี่เป็นการจากไปครั้งที่ห้า 

แต่การจากครั้งนี้เป็นเรื่องจริงจัง

วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่สวรรค์จัดสรรไว้แล้ว เป็นช่วงเวลาที่ 

จักรวาลมอบให้มนุษย์เพื่อสั่งสมยุทธวิธีการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด  

วัยนี้เด็กจะต่อต้านเป็นพิเศษ อยากเป็นอิสระ มักจะฉุนเฉียวง่าย  

ซึง่เปน็ประโยชนต์อ่การเอาตวัรอดในวนัขา้งหนา้ คนเราตอ้งเตบิโต  

เดก็ตอ้งเขา้สูส่งัคมการทำงาน ตอ้งแตง่งานหรอืเปน็พอ่แมค่น ตอ้ง 

เตรยีมตวัเองใหม้คีวามสามารถในการใชช้วีติในแบบใหม่ สว่นเรือ่ง 

ที่ขัดหูขัดตาพ่อแม่ถือว่าเป็นการฝึกก่อนเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่
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วยัรุน่จงึเปน็ขัน้ตอนทีน่า่พศิวงทีส่ดุในชวีติ ทำใหค้นสามารถ 

บอกลาความไรเ้ดยีงสาทัง้  ๆทีย่งัไรเ้ดยีงสา รอการเตบิโตเปน็ผูใ้หญ ่

ด้วยร่างกายที่เริ่มเติบโต

นี่เป็นความปรารถนาดีของสวรรค์ ถ้าคนเราเปลี่ยนจากเด็ก 

เป็นผู้ใหญ่ทันทีคงเป็นเรื่องโหดร้ายและเป็นไปไม่ได้

ตลอดชวีติวยัเดก็เปน็การดิน้รนเพือ่ออกไปจากพอ่แม ่ นีเ่ปน็ 

ความตัง้ใจของสวรรค ์ เปน็กฎของจกัรวาล เมือ่เปน็อยา่งนีก้ข็อให ้

เราเรียนรู้ที่จะเป็นคนเล่นว่าวที่ดี

การมีไม่เท่ากับครอบครอง การปล่อยไม่เท่ากับละทิ้ง  

สายใยเล็ก  ๆท่ีเหมือนเงากลางอากาศจะเป็นความผูกพัน ไม่ใช่ 

ผูกติด แต่อยู่เคียงข้างกันตลอดไป

ไม่ว่าลูกจะออกไปจากพ่อแม่ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่สักวันหนึ่ง 

เราก็จะเป็นฝ่ายจากเด็กไป พอถึงวันนั้นเด็กจะเป็นตัวเองอย่าง 

แท้จริง มีความเป็นอิสระ มีความมั่นใจในตัวเอง สืบทอดคำสอน 

ของพ่อแม่ ถ่ายทอดความรักออกไปเรื่อย ๆ 

คลื่นแทรกระหว่างวัยเด็กกับวัยรุ่น

ชว่งเรยีนประถมหกเดก็มปีญัหาอะไรบา้ง ดจูากหนงัสอืบนหวัเตยีง 

ของหมีลู่ก็จะรู้

หนังสือเหล่านี้หมีลู่อ่านรู้เรื่อง แต่ไม่ได้หลงใหลเหมือน 

เมื่อกอ่น บางเล่มเขาอ่านด้วยความรูส้กึเหมือนดดูอกไม้ทา่มกลาง 

สายหมอก แต่ก็ยังพยายามหยิบจากตู้หนังสือของแม่มาอ่านด้วย 

ความภูมิใจ
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ครู่หนึ่งก็ทำท่าเหมือนนักวิชาการอภิปรายเรื่องควอนตัมกับ 

รูหนอน ต่อมาก็หลบไปเล่นเกมโยไควอทช์ ในจิตวิญญาณมีสอง 

ระบบปกครองอยู ่ ระบบหนึง่คอืระดบัอนบุาลทีไ่มม่ปีระกาศนยีบตัร 

รับรอง อีกระบบหนึ่งคือสถาบันวิจัยที่ไม่ประกาศผลสอบเข้า

การเติบโตไปกับเด็กเป็นเรื่องสนุก แม้ว่าเด็กจะน่ารักทุกวัย  

แตช่ว่งทีอ่ยูร่ะหวา่งวยัเดก็กบัวยัรุน่มคีวามนา่รกั ความขดัเขนิ และ 

ความน่าพิศวง ในสภาพท่ีอยากเป็นผู้ใหญ่ แต่พอเผลอ  ๆก็กลายเป็น 

เด็ก
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นักปรัชญา VS เด็กน้อย

เมื่อคืนก่อนนอนฉันคุยกับลูก  ๆ  ว่า “ทำไมหมาแมวทำให้คนเรามี 

ความสุข”

ตอนแรกฉันคิดว่าคงได้คำตอบ “เพราะมันน่ารัก” อะไร 

ทำนองนี ้ แต่ลูกกลับตอบว่า 

“เพราะได้เห็นอะไรบางอย่างที่สัตว์มีแต่คนเราไม่มี” 

ฉันถามว่า “อะไรหรือ”

หมลีูต่อบ “สตัวไ์มจ่ำเหตกุารณเ์มือ่วาน และไมใ่สใ่จวา่วนันี ้

จะเปน็ยงัไง ไมต่อ้งนกึถงึวา่พรุง่นีจ้ะเปน็ยงัไง แตค่นเรายุง่ยากกวา่ 

มีเม่ือวาน วันน้ี พรุ่งน้ี มีหน้าท่ีท่ีต้องทำทุกวัน คนเราจึงอิจฉาสัตว์”

ฉันบอกว่า “ลูกพูดเหมือนนักปรัชญา”

ดีดีว่า “ผมขอพูดบ้าง อีกอย่างหนึ่งสัตว์ไม่ต้องไปเรียน 

หนังสือ ไม่ต้องทำการบ้าน ไม่ต้องสอบ จะถ่ายบนพ้ืนก็ได้ อาบน้ำ 

อาทิตย์ละครั้งก็ได้”

“อ้อ ลูกพูดเหมือนเด็กน้อย” ฉันบอก

ฉันเห็นตัวเองในตาของเธอ

วันนี้พอเลิกเรียนกลับถึงบ้านดีดีก็ขอให้ฉันกอด เขามองตาฉัน  

พอเขาเห็นตาฉันมีภาพสะท้อนของเขา จึงพูดออกมาว่า

“ผมเห็นตัวเองในตาของแม่

“ถึงจะเป็นผมในตาของแม่
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“แต่ผมในนั้นก็ยังเป็นผม”

ฉันบอกว่า “ดีดีรีบจดคำนี้ไว ้ นี่เป็นบทกวี”

ดีดีบอกว่า “บทกวีหรือ เป็นแค่คำพูดของผม”

ใช ่ คำพูดของเด็กทุกคนเป็นบทกว ี เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ ์ 

เป็นสัจธรรม ไม่ว่าคนอื่นจะมองเธออย่างไร เธอก็ยังเป็นเธอ 

เสมอ

หมีหมี่ก็ได้แรงบันดาลใจ

ตัวเป็นเด็ก ใจเป็นผู้รอบรู้

ทุกวันลูกจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้ฉันฟัง ฉันเองก็เล่า 

เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและที่ทำงานให้ลูกฟัง ช่วงนี้ฉันมีเรื่อง 

ไม่สบายใจนัก รู้สึกหงุดหงิด

ดีดีถาม “หมีหมี่รักเขามากใช่ไหม”

ฉันตอบ “ห ึ ทำไมแม่ต้องรักเขาด้วย”

ดีดีว่า “อ้าว ถ้าเขาไม่ใช่คนที่หมีหมี่รัก ทำไมยอมเสียเวลา 

นึกถึงเขาล่ะ”

หวัใจของเดก็บรสิทุธิจ์รงิ  ๆคำพดูจงึเปดิเผย ฉนัโชคดทีีม่หีมลีู ่

กับดีดีเป็นผู้นำทางชีวิตที่เก่ง บางครั้งผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนแกะ 

หลงทาง เด็กเป็นคนเลี้ยงแกะ คอยชี้ทางที่ถูกให้ พาผู้ใหญ่ไปหา 

ทุ่งหญ้าเขียวขจ ี มีน้ำพุใสสะอาด มีแสงแดดเจิดจ้า 

เดก็มกัจะใกลช้ดิกบัสจัธรรมมากกวา่เรา ตวัเปน็เดก็ ใจเปน็ 

ผู้รอบรู้
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ประตูสู่ดินแดนในฝัน

เมื่อคืนก่อนนอนเด็กทั้งสองพูดถึงเรื่องแม่ของเพื่อนซึ่งเข้มงวดมาก  

แม่คนนี้มีวิธีสอนลูกในแบบที่คาดไม่ถึง 

หมีลู่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วออกความเห็นว่า 

“ในใจของแม่ทุกคนมีดินแดนในฝัน แต่แม่ของเพื่อนคนนี้ 

มีประตูสู่ดินแดนในฝันแคบเกินไป เด็กเข้าไม่ได้”

ทำไมนกจึงบินตลอดเวลา

ดีดีก็มีหัวใจของกวีนะ นี่เป็นบทกวีใหม่ล่าสุดของดีด ี

ไยนกจึงบินไปเรื่อย ๆ 

พักคลายเหนื่อยแล้วบินต่อ

เพราะเป็นนกจึงไม่ท้อ

หากหยุดรอยิ่งเหงาใจ

������������� ���������� P1-178.indd   27 6/15/18   4:08:18 PM



28

หมีหมี่

ไยนกจึงบินไปเรื่อย ๆ 

พักคลายเหนื่อยแล้วบินต่อ

เพราะเป็นนกจึงไม่ท้อ

หากหยุดรอยิ่งเหงาใจ
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หมีหมี่รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้บรรยายถึงนกเท่านั้น แต่ยังเหมาะ 

ที่จะเอามาบรรยายถึงคน 

เหมือนคนบ้างาน คนเล่นมือถือ คนที่อยู่ไม่นิ่ง...

คนที่ใช้วิธีการต่าง ๆ นานามาเติมเต็มความว่างเปล่าในชีวิต

บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าหยุดเมื่อไรก็จะรู้สึกเหงา 

ความซนเป็นความสามารถพิเศษของเด็ก

ระหว่างทางกลับจากโรงเรียน ดีดีพบใบไม้ที่ตกลงบนพื้นซีเมนต์ 

ประกอบกันเป็นรูปหน้าตาบูดบึ้ง

ดีดีชี้ไปที่พื้นแล้วบอกว่า “ดูส ิ พื้นนี้เป็นผู้ใหญ่”

หมีลู่ถาม “ทำไมถึงคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ล่ะ”

ดีดีตอบ “เพราะผู้ใหญ่มักจะหน้าตาบูดบึ้ง”

แล้วดีดีก็พูดเสริม “สักวันหนึ่งผมก็จะเป็นผู้ใหญ่ พอถึง 

ตอนนั้นผมอาจจะลืมวิธียิ้ม โชคดีที่ตอนนี้ผมยังเด็กจึงยิ้มได้ทุกวัน  

ซนได้ทุกวัน มีความสุขถึงซน ความซนเป็นความสามารถพิเศษ 

ของเดก็ ผูใ้หญล่มืไปแลว้วา่จะมคีวามสขุไดอ้ยา่งไร จงึไมม่คีวาม 

สามารถพิเศษนี้”
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พอหมีหมี่ได้ยินอย่างนี้ก็กอดดีดีไว้แน่น 

ดีดีหันมามองหมีหมี ่ “หมีหมี่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังมีความสามารถ 

พิเศษนี้ เพราะหมีหมี่ไม่ค่อยจะเหมือนผู้ใหญ่ หมีหมี่ไร้เดียงสา 

เกินไป” (นี่เป็นคำชมใช่ไหม...)

เดก็เปน็ครขูองเรา หากเราตัง้ใจฟงัคำทีเ่ขาพดู ใหค้ำนีเ้ขา้ไป 

ถึงหัวใจ 

การได้อยู่กับเด็กเป็นช่วงเวลาที่งดงามและเรียบง่าย

เด็กผู้ชายต้องไม่ร้องไห้จริงหรือ

วันนี้ดีดีไปฉีดวัคซีน

ดีดีบอกว่า “ใคร ๆ ก็บอกว่าเวลาฉีดยาผู้ชายต้องไม่ร้องไห้”

ฉนับอกวา่ “ไมจ่รงิหรอก จกัรวาลมอบนำ้ตาใหค้นทัง้ผูห้ญงิ 

ผูช้าย ถา้ผูห้ญงิไดร้บัอนญุาตใหร้อ้งไห ้ ทำไมผูช้ายจะรอ้งไหไ้มไ่ด ้ 

เดี๋ยวถ้าดีดีรู้สึกกลัว รู้สึกเจ็บ อยากร้องไห้ก็ร้องออกมาได้เลย  

ไม่ต้องฝืนไม่ต้องทนนะจ๊ะ”

ดีดีว่า “แต่ถ้าผมร้องไห้ คนข้าง  ๆ  ก็จะหัวเราะว่าผมไม่ใช่ 

ผู้ชายกล้าหาญ ทำไงดี”

“ใครบอกว่าผู้ชายร้องไห้ไม่ได้ ลูกไม่ต้องสนใจคำพูดของ 

คนอืน่ คนรอ้งไหไ้มใ่ชเ่พราะออ่นแอ คนทีไ่มร่อ้งไหก้ไ็มแ่นว่า่ 

จะเขม้แขง็ คนเราพอรอ้งไหอ้อกมาแลว้จงึจะมคีวามกลา้ทีจ่ะ 

เผชิญหน้ากับอุปสรรค” ฉันบอก

ปรากฏว่าพอถึงเวลาฉีดวัคซีน ดีดีทั้งร้องไห้และหัวเราะ  

ร้องบอกว่า “เจ็บ” และยังบอกว่า “สบาย ๆ”
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เขาบอกว่า “ไม่เจ็บอย่างที่คิด แต่เป็นเพราะผมกลัวเกินไป  

คราวหน้ารู้แล้วว่าไม่ต้องกลัวไปก่อน”

(ความจรงิคนทีส่บายใจทีส่ดุคอืคนเปน็แมท่ีย่นือยูข่า้ง ๆ ดว้ย 

ความรู้สึกโล่งอก)

ของเล่นเด็กชาย แง่คิดจากตุ๊กตาล้มลุก

ของเล่นที่หมีลู่สะสมไม่ใช่ตุ๊กตาพลาสติกเหมือนของเด็กทั่วไป  

แต่เป็นตุ๊กตาขนาดเล็กเรียบลื่น ทำจากไม้ ดินเผา หรือกระดาษ  

เป็นของที่ระลึกที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยว เขาชอบซูโม่เป็น 

พิเศษ

ฉันถามว่า “ทำไมถึงชอบซูโม่” 

เขาตอบว่า “ซูโม่ตัวกลมเหมือนผม”

ฉันหัวเราะ “แค่นี้เองหรือ มีเหตุผลอะไรอีกไหม”

หมีลู่บอก “ซูโม่ตัวกลม ๆ ท่าทางทึ่ม ๆ ไม่ทันสมัย รูปร่าง 

ก็ไม่เจ๋ง ไม่ดุร้าย แต่รู้ไหม ความจริงเขาร้ายกาจมาก”

“อ้อ งั้นหรือ”

“ซูโม่นี่เป็นตุ๊กตาล้มลุก ผลักหน้าหลังซ้ายขวายังไงก็ไม่ล้ม  

ทำท่าเหมือนจะล้มแต่ไม่ล้ม ตอนแรกจะเหมือนยอมจำนนต่อแรง 

กดภายนอก แต่ความจริงได้รับพลังงานจากแรงกด แล้วปล่อย 

พลังงานออกมา เป็นการตอบโต้อย่างนุ่มนวล จนในที่สุดก็ยืนอยู่ 

ได้อย่างมั่นคงเสมอ 

“รปูทรงงา่ย ๆ มกัจะรา้ยกาจทีส่ดุ ไมม่อีาวธุอะไรในมอื และ 

ไมจ่ำเปน็ตอ้งใชอ้าวธุ แตก่ไ็มม่ใีครเอาชนะมนัได ้ ซโูมท่ีห่ลบัตาอยู ่
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ยิง่รา้ยกาจทีส่ดุ ไมต่อ้งใชต้ามอง แตใ่ชใ้จสมัผสักร็กัษาสมดลุได”้

“หมีหมี่อยากแนะนำให้ลูกรู้จักคนคนหนึ่งชื่อเล่าจื๊อ เล่าจื๊อ 

เขียนหนังสือได้ยอดเยี่ยมมาก แม่ว่าถ้าลูกเห็นเขาคงอยากเป็น 

เพื่อนกับเขาแน่” ฉันบอก

หมีลู่ว่า “ผมรู้จัก ผมเห็นเขาในหนังสือ เป็นคุณตานั่งบน 

หลังควาย”

ฉนับอกวา่ “ถงึลกูจะทำอะไรเหมอืนเดก็หา้ขวบ ถอดถงุเทา้ 

และกางเกงเรี่ยราด นั่งรถเมล์เลยป้าย ลืมโน่นลืมนี่ ทะเลาะกับ 

น้องประจำ แต่สมองของลูกก็ยังมีมุมหนึ่งที่มีลิ้นชักเร้นลับ ในนั้น 

มีวิญญาณชราแบบเดียวกับคุณตาคนนี้”
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คาถานอนหลับ

คืนหนึ่งสองพี่น้องคุยกันเพราะอยากทดลองไม่นอนทั้งคืน

เด็ก “หมีหมี่ เราสองคนอยากทดลองว่าถ้าไม่นอนทั้งคืน 

จะรู้สึกยังไง”

แม่ “ถ้าไม่นอนทั้งคืนจะไม่สูง สุขภาพไม่ดี”

เด็ก “ขอลองสักครั้งนะหมีหมี่”

แม่ “ก็ได ้ งั้นเรามาเล่นกันทั้งคืนดีไหม”

เด็ก “ด ี เล่นอะไรดี” (ตื่นเต้น)

แม่ “เราใช้เวลาคืนนี้คิดเกมที่จะเล่นดีไหม แม่เป็นคนคิด 

ก่อนนะ เอางี้ไหม แม่จะจับเวลานะ เรามาท่องสูตรคูณแข่งกัน  

ใครท่องเร็วที่สุดชนะ ดีไหม”

เด็ก “ด ี ง่ายนิดเดียว เริ่มได้เลย”

ดีด ี “212 224 236 248... 313 326 339... ZZZ...”

หมีลู่ “อ้าว ดีดีหลับไปแล้ว แย่จัง ไหนตกลงกันแล้วไงว่า 

จะไม่นอนทั้งคืน”

แม่ “ช่างเขาเถอะ อย่าใส่ใจเลย ถึงคราวลูกแล้ว”

หมีลู ่ “212 224 236... 414 428 43... ZZZ...”

เด็กบ๊องเอ๊ย ริจะมาต่อกรกับมือเก๋า อ่อนหัดจริง ๆ 
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ชีวิตและความตาย ปรัชญารุ้งของหมีลู่

เด็ก  ๆ  พูดว่า “พวกเรารักแมวที่เลี้ยงไว้ สักวันหนึ่งถ้ามันตายไป  

ผมคงเสียใจจนทำอะไรไม่ถูก ไม่อยากให้มีวันนั้นเลย”

ฉันว่า “เจ้าเด็กโง่ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีเกิดมีตายทั้งนั้น เรา 

คงเสียใจมาก เสียใจจริง ๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่าชีวิตเป็นวัฏจักร”

หมีลู่ว่า “ผมรู้ ไม่ว่าคนหรือสัตว์ พอตายไปแล้วส่วนหนึ่ง 

ก็กลายเป็นฝุ่น กลายเป็นโคลน จากนั้นก็กลายเป็นปุ๋ย ทำให้ 

ต้นไม้มีดอกมีผล อีกส่วนหนึ่งกลายเป็นอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอะไร 

ก็จะวนเวียนเป็นวัฏจักร”

ดีดีว่า “จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกก็จะกลายเป็นอะไร 

ที่เล็ก  ๆ เหมือนที่หนังสือบอกว่าเป็นโมเลกุล อะตอม อนุภาค... 

อะไรทำนองนี้ ไม่แน่นะ ดินที่เราเอามาทำบ้านดินอาจจะมีซาก 

ไดโนเสาร์อยู่ด้วย”

ฉนัวา่ “เกง่มากลกู ถา้ศกึษาวทิยาศาสตรธ์รรมชาตกิจ็ะรูว้า่ 

นี่เป็นกฎของจักรวาล”

ดีดีว่า “ถึงจะรู้แต่ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ไม่อยากเลย”

ฉันว่า “ท่ามกลางสัตว์ต่าง  ๆ  มากมาย เราได้เจอเป่ากวา  

เพิ่งผี เพิ่งกาน และฉี่ซือพ่างท่ามกลางผู้คนมากมาย จักรวาลได้ 

นำพามันมาอยู่กับเรา นี่คือของขวัญ เป็นวาสนาที่ทำให้ได้พบกัน

“เราชอบของขวญันีแ้ละดแูลอยา่งนี ้ ไมว่า่จะอยูด่ว้ยกนันาน 

หรือไม่ แต่ถ้าได้อยู่อย่างมีความสุขก็นับว่าพอใจแล้ว สักวันหนึ่ง 

เมือ่จกัรวาลเอาสตัวท์ีเ่รารกัทีส่ดุไป มนัเองกไ็ดท้ำหนา้ทีข่องตวัเอง 

อยา่งเตม็ทีแ่ลว้ ทำใหล้กูไดเ้รยีนรูว้า่จะรกัอยา่งไร จะดแูลเอาใจใส ่

อย่างไร และจะรับผิดชอบอย่างไร 

������������� ���������� P1-178.indd   35 6/15/18   4:08:20 PM



36

หมีหมี่

“แม้ลักษณะจะเปลี่ยนไป ไม่เป็นหมาหรือแมวแล้ว แต่มัน 

ก็ยังอยู่ในรูปแบบอื่นในจักรวาล ไม่แน่พอถึงตอนนั้น ความรัก 

อาจจะทำใหล้กูดขีึน้ เพราะอยา่งนีเ้ราควรจะอวยพรใหม้นัเดนิทาง 

ไปสู่สถานที่ที่ดีกว่า”

ดีดีว่า “สถานที่ที่มันจะไปข้างหน้าคือที่ไหน”

หมลีู ่ “ผมวา่คงเปน็เหมอืนรุง้ ถา้เหน็กน็บัวา่โชคด ี แตรุ่ง้ตอ้ง 

เลือนหายไป ต่อไปจะปรากฏที่ไหนไม่มีใครรู้ เราไม่ต้องเดาหรอก  

เวลาเห็นรุ้งเราจึงต้องดูให้ดี ดูให้ซาบซ้ึงเข้าไปในใจ แล้วทำให้ 

กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา”

รูปร่างของวิญญาณ

เราสามคนแมล่กูคยุกนัถงึเรือ่งรปูรา่งของวญิญาณตามจนิตนาการ

หมีลู่ว่า “วิญญาณของดีดีมีลิงเล่นลูกแก้วท่ีซนมาก วิญญาณ 

ของหมีหมี่มีผู้ชายเคราดก”

ฉันว่า “งั้นวิญญาณของหมีลู่คงจะมีวิญญาณของแมวน้ำ 

อ้วนตุ๊ต๊ะ ลำตัวนุ่มนิ่ม ขี้เกียจ เชื่องช้า ทึ่ม  ๆ  อยู่ในตัวลูกแน่  ๆ”
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