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แ ด่

เจ้าสี่ขาตาดำ ๆ ทุกชีวิตในโลกใบนี้



ปีนี้เรามักได้ยินข่าวคราวที่สัตว์ถูกทำร้ายมากกว่าทุก  ๆ ปี อาจเพราะ 

โซเชียลมีเดียทำให้เราได้รับข่าวสารต่าง  ๆ  มากขึ้น จึงมีโอกาสได้รับรู้ถึง 

เรื่องราวน่าเศร้าเหล่านั้น เราเชื่อว่าแม้ในอดีตจะไม่ได้ยินข่าวคราวเช่นนี้  

แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มี 

springbooks เป็นสำนักพิมพ์เล็ก  ๆ  แห่งหนึ่งที่มีโอกาสทำหนังสือ 

เรื่องราวเกี่ยวกับน้องแมวน้องหมาอยู่หลายครั้ง เริ่มจากบ๊อบ แมวจรจัด 

ที่นักดนตรีข้างถนนที่อังกฤษเก็บมาเลี้ยง และสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ยิ่งใหญ่ในชีวิตเขา นาลาแคท แมวจรที่นักศึกษาไทยไปพาออกมาจาก 

สถานกักกันสัตว์ของอเมริกา  ก่อนจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตก 

ในอินสตาแกรม หรือบรรดาแมวเหมียวสุดน่ารักจากบ้านทูนหัวของบ่าว 

ที่เจ้าของทำเพจสนุก ๆ เพื่อแบ่งปันความน่ารัก จนกลายเป็นเพจฮ็อตและ 

กรณีศึกษาที่น่าสนใจของเมืองไทย 

ต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้เป็นสำนักพิมพ์ท่ีทำหนังสือเก่ียวกับน้องแมว 

นอ้งหมาเลย เพยีงแตเ่ราเปน็สำนกัพมิพท์ีเ่ชือ่ในเรือ่งความหวงั ความฝนั  

และแรงบนัดาลใจ บงัเอญิทีเ่รือ่งราวของสตัวห์ลายตวัทีเ่ราทำนัน้สามารถ 

สร้างแรงบันดาลใจให้คนจำนวนมากมาย แม้มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ  

ก็ตาม

เราคิดว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่คนบนฟ้าส่งคุณเก๋  -  ชลลดามาหาเรา  

พร้อมกบัเรื่องราว 4 ปีที่เธอแบ่งเวลาจากงานประจำอันรัดตัว สร้างมูลนิธ ิ 

The Voice (เสียงจากเรา) เพื่อออกไปช่วยเหลือและดูแลสัตว์ต่าง  ๆ  

ทั้งน้องหมาและน้องแมวจร เธอเป็นอีกหนึ่งแรงที่พยายามส่งเสียงแทน 

สัตว์เหล่านั้นที่พูด  -  บอกเราไม่ได้ และเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวของเธอ  

เราก็แอบพบว่าตัวเองหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ กับทั้งเรื่องของดำ แฮ็ปปี้  

คำนำสำนักพิมพ์



เจ้าขาหม ู และนาด ี ที่คุณจะได้พบในเล่ม

ในหนงัสอืเลม่นีค้ณุจะไดพ้บกบัเรือ่งราวนา่ประทบัใจของสตัวห์ลายตวั 

ที่คุณเก๋ได้เข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ และนอกจากความสนุกเพลิดเพลิน 

ที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้แล้ว เราเชื่อว่าคุณจะได้รับพลังใจในการ 

มีชีวิตอยู่ และพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

สิงหาคม 2559



“เรารักสัตว์ทุกตัวบนโลกเลย” เสียงนี้มักจะดังอยู่ในใจของเด็กหญิง 
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ใชค่ะ่ เกรู๋ส้กึผกูพนักบัสตัวท์กุประเภทมาตัง้แตจ่ำความไดเ้ลยทเีดยีว  

และมกัจะรบเรา้คณุพอ่คณุแมข่อเลีย้งนอ้งหมาสกัตวัมาตลอด แตพ่วกทา่น 

ไม่อนุญาต เพราะเกรงว่าเด็กอย่างเก๋จะไม่มีความรับผิดชอบต่อสัตว์มากพอ

พอโตขึ้นมาหน่อย เก๋ก็เกิดอยากเลิกทานเนื้อสัตว์ทุกประเภท ด้วย 

ความสงสารพวกเขา แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ขอมาตลอดว่ารอให้เก๋โตเต็มที่ 

ก่อนได้ไหม เพราะเกรงว่าเด็กที่กำลังโตอย่างเก๋จะขาดสารอาหารประเภท 

โปรตีน ทำให้สมองพัฒนาไม่เต็มท่ี หรือพูดง่าย  ๆ ว่า ท่านกลัวเก๋จะไม่ฉลาด  

สุดท้ายข้อตกลงระหว่างเก๋และท่านทั้งสองมาลงเอยเมื่อเก๋อายุได้ 18 ปี  

คือ จะงดทานเนื้อสัตว์ทุกประเภททุกวันเกิดของเก๋ คือวันอังคาร และ 

วนัพระ จนเมือ่ 4 ปกีอ่นเกต๋ดัสนิใจเปน็มงัสวริตัเิตม็ตวัมาจนถงึทกุวนันีค้ะ่

กว่าจะได้ทานมังสวิรัติอย่างที่ตั้งใจไว้ก็เมื่ออายุ  18 ปี ส่วนเรื่อง 

ได้เลี้ยงน้องหมาหรือคะ ก็อายุ 21 ปีเต็มหลังเรียนจบปริญญาตรีแล้ว 

นั่นละค่ะ เก๋ถึงได้น้องหมาตัวแรกมาเชยชมสมใจ และเรื่องราวความรัก 

ความผกูพนัอนับรสิทุธิข์องเกก๋บัเหลา่บรรดามะหมาสีข่ากเ็ริม่ขึน้นบัจากนัน้ 

อย่างมีดราม่าครบรส จากเจ้าปังปอนด์หมาตัวแรกในชีวิต ความรักสัตว์ 

ของเก๋ก็แพร่กระจายไปยังหมาอีกหลาย ๆ ตัวในประเทศไทย และเลยเถิด 

ไปถึงเจ้าเหมียวอีกมากมายหลายตัว เท่านี้ยังไม่พอ ไป ๆ มา ๆ ความรัก 

ได้แผ่ขยายออกไปจนเก๋ได้มีโอกาสช่วยบรรดาเจ้าสี่ขาประเภทอื่น  ๆ  อีก  

ไม่ว่าจะเป็นช้าง ม้า วัว ควายอีกมากมาย

จนวันหนึ่งเมื่อเก๋สั่งสมประสบการณ์ในการช่วยเหลือสัตว์มาจนถึง 

ระดับที่เสียงจากหัวใจของเก๋บอกว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็นกระบอกเสียง 

คำนำผู้เขียน



ใหแ้กส่ตัวท์ีท่กุขย์ากทัง้หลาย มลูนธิ ิ The Voice (เสยีงจากเรา) จงึเกดิขึน้  

เพื่อบอกว่าในโลกใบนี้ยังมีอีกเสียงหนึ่งที่อยากให้พวกเราทุกคนได้ยิน  

คือเสียงจากสัตว์โลกตาดำ ๆ เฉกเช่นน้องหมา น้องแมว และอีกมากมาย  

ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากพวกคุณอยู ่

เอาเป็นว่าเก๋ขอแชร์ประสบการณ์ตรงของเก๋ผ่านตัวหนังสือให้คุณ  ๆ  

ผู้อ่านได้มีความรู้สึกร่วมกันไปนะคะ บ้างอาจอมยิ้ม บ้างอาจมีน้ำตา  

แต่เก๋รับรองค่ะว่า ความรักสัตว์ของเก๋จะทำให้คุณมีความสุข และได้ 

แง่คิดอะไรไปบ้างอย่างแน่นอน เขียนไปเขียนมา เก๋เลยคิดไปไกลว่า  

ชาติที่แล้วเก๋อาจเกิดเป็นหมามาก่อนแน่  ๆ เลย ชาตินี้จึงต้องมาเป็นเสียง 

ให้พวกเขา

ฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ในบ้านของทุก  ๆ  คนด้วยนะคะ หากอ่านสนุก 

มีความสุข เรายังได้ทำบุญร่วมกันอีกด้วย เพราะหนังสือเล่มนี้ หลังหัก 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติจรงิแลว้ เงนิทีเ่หลอืจะนำเขา้บรจิาคเปน็ทนุรกัษาสตัว์ 

ยากไร้ เจ็บป่วย ของมูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) ขอขอบคุณ 

ทุก ๆ คนจากใจค่ะ 

รักคนอ่านทุกคน (ไม่ได้รักสัตว์อย่างเดียวนะจ๊ะ)
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ประธานมูลนิธ ิ The Voice (เสียงจากเรา)





บ ท นํ า

ถึงมนุษย์ที่รัก
ช่วยเป็นเสียงให้พวกเราหน่อยจ้ะ

จากหมา แมว 
ผู้รอความช่วยเหลือ
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เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น

ฮัลโหล… จ้ะ...จ้ะ…พรุ่งนี้เก๋จะรีบไปจ้ะ 

เก๋กดวางสายโทรศัพท์ที่เพิ่งแจ้งมาจากน้องเจ้าหน้าที่ของมูลนิธ ิ The  

Voice (เสียงจากเรา) ว่ามีน้องหมาจรจัดถูกรถชนและเพิ่งได้รับการผ่าตัด 

ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว แต่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกสักระยะ  

เกห๋ลบัตาและนกึภาวนาในใจขอใหน้อ้งหมาหายเรว็ ๆ และทีส่ำคญั ขอให ้

มีคนใจดีที่จะรักและดูแลมันได้จริง ๆ มาอุปการะน้องหมาผู้น่าสงสารตัวนี้ 

ไว ๆ ด้วยเถิด

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เก๋ได้รับแจ้งจากทีมงาน The Voice (เสียงจากเรา)  

ว่าได้พบน้องหมา น้องแมวที่ตกอยู่ในภาวะลำบากและต้องการความ 
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ช่วยเหลือ น้องหมา น้องแมวที่ไร้ซึ่งเจ้าของ หรืออาจจะเคยมีเจ้าของ 

มาก่อน แต่วันนี้ไม่มีแล้วด้วยหลากหลายสาเหตุ จนพวกมันต้องกลาย 

มาเป็นสัตว์เร่ร่อนไร้ที่พักพิงอันปลอดภัยไว้คอยหลบแดด ลม และฝน 

ยามที่กระหน่ำลงมา 

ส่วนอาหารการกิน วันไหนเจอคนใจบุญก็จะได้รับเศษอาหารเหลือ ๆ  

พอให้ได้อิ่มท้องไปอีกวัน แต่ถ้าวันไหนไม่มีใครสังเกตเห็นว่ายังมีเจ้าหมา  

หรอืเจา้เหมยีวตาใส ๆ อยูอ่กีหนึง่ชวีติบนโลกใบนี้ พวกมนักต็อ้งอดไปตาม 

ระเบียบ ไหนจะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอีก ซึ่งลืมเรื่องการได้รับการเยียวยา 

รักษาไปได้เลย 

พวกมันคงต้องท่องไว้ว่าเป็นสัตว์จรจัด ต้องห้ามป่วย ห้ามเรียกร้อง  

หา้มรกัและไวใ้จมนษุยง์า่ยเกนิไป เพราะไมใ่ชท่กุคนจะรกัและเอน็ดู แถม 

ใจดใีหข้า้วใหน้ำ้พวกมนัเสมอไป ถา้เจอคนใจรา้ย นอ้งหมานอ้งแมวกอ็าจ 

ถูกกลั่นแกล้งจนได้รับบาดเจ็บเข้าให้

และเมื่อวันเวลามาบรรจบกับโชคชะตา ทำให้เก๋ได้พบกับหมาจรจัด 

พันทางแสนจะธรรมดาตัวหนึ่ง แต่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ 

ในชีวิตของเก๋เลยทีเดียว ทำให้เก๋และเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ อีกมากมายได้มี 

โอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลน้องหมาน้องแมวให้พ้นทุกข์และกลับมามีความสุข 

ได้อีกครั้ง 

ความคิดคำนึงพาเก๋ย้อนกลับไปยังภาพจำเมื่อหลายปีก่อนที่ยังคง 

แจ่มชัดเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้…





บ ท ที่ 1 
 

14 กุมภาพันธ ์  
วันดำแห่งชาติ 
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วนันัน้เปน็เชา้วนัวาเลนไทนอ์นัสดใส เกแ๋ตง่ตวัออกมาทำงานทีบ่รษิทั 

พีอาร์ของตัวเองที่อาร์ซีเอด้วยความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ระหว่างทาง 

ที่นั่งรถมาที่ทำงานยังคิดในใจเลยว่า วันนี้รู้สึกดีจัง ต้องเป็นวันที่ดีแน ่ๆ

วันนั้นเก๋มีนัดคุยงานกับลูกค้า ในระหว่างที่เก๋กำลังพรีเซ้นต์อย่าง 

ลื่นไหลให้ลูกค้าฟัง แม่บ้านที่บริษัทเข้ามาเสิร์ฟกาแฟพร้อมทั้งเดินมา 

กระซิบเก๋ว่า “คุณเก๋คะ หมากัดกันหน้าบริษัทค่ะ” ด้วยความที่แม่บ้าน 

รู้อยู่แล้วว่าเก๋เป็นคนรักหมามาก และมักจะช่วยเหลือน้องหมาไร้เจ้าของ 

อยู่เป็นประจำ แกคงคิดว่า เก๋นี่แหละที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ได้แน่

พอเกไ๋ดย้นิปับ๊ ไมร่อชา้ หนัไปบอกลกูคา้วา่ขอตวัสกัครูอ่ยา่งไมล่งัเล 

และรดุหนา้มุง่ตรงดิง่สูส่งัเวยีนเดอืดของหมาหมูท่ีก่ำลงักดักนัอยา่งเอาเปน็ 

เอาตายทันที
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เก ๋ Super Dog มาแล้ว 

พอไปถงึทีเ่กดิเหต ุ สิง่ทีเ่กเ๋หน็ตรงหนา้คอื หมา 6 ตวักำลงัรมุกดัหมา 

เพียงตัวเดียว คนรุมดูหมากัดกันพร้อมร้องด้วยความหวาดเสียววี้ดว้าย  

สว่นเจา้หมาเคราะหร์า้ยกห็วดีรอ้งดว้ยความเจบ็ปวด เพราะมนัโดนกดัเขา้ 

ที่สำคัญหลายจุด เลือดนี่พุ่งออกมาไม่หยุด มีพี่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ 

ตรงข้ามบริษัทของเก๋เอาน้ำสาดเข้าไป หวังจะให้เลิกกัดกันก็ไม่เป็นผล  

เอาของปาเข้าไปก็แล้ว ร้องห้ามก็แล้ว ก็ยังไม่ได้ผล 

มีคนบอกเก๋ว่า พวกมันกัดกันนานเกือบสิบนาทีเห็นจะได้ แล้วคน 

แถวนั้นได้พยายามกันทุกวิถีทางแล้ว แต่ก็ไม่สำเร็จ เก๋ไม่รู้จะทำอย่างไร 

ดว้ยความโมโหเลยตะโกนออกไปสดุเสยีง “หยดุ! อยา่กดักนั” ได้ผลแฮะ  

หมาตัวที่กำลังขย้ำคอเจ้าหมาเคราะห์ร้ายตกใจเสียงของเก๋จนถอนเขี้ยว 

ออกทันท ี ทำให้เจ้าหมาโชคร้ายร่วงลงไปนอนกองกับพื้น

เก๋ร้องตะโกนออกไปแค่นั้นจริง ๆ ไม่รู้ว่าในตอนนั้นหมาหมู่ทั้งหลาย 

อาจสัมผัสได้ถึงความเอาจริง ความโกรธและเกร้ียวกราดเกินขีดปกติก็เป็นได้ 

จึงพร้อมใจกันหยุดและแสดงความหวั่นกลัวที่มาจากเสียงเก ๋ หลังจากนั้น 
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เก๋ตะโกนขอผ้า แม่บ้านก็โยนผ้าจับของร้อนไมโครเวฟมาให ้ เพราะเลือด 

มันพุ่งทะลักออกจากเส้นเลือดใหญ่ที่คอของเจ้าหมาพันทางขนสีดำสนิท 

ตัวนั้นไม่หยุด จนต้องเอาผ้าอุดห้ามเลือดไว้

เกร๋บีพาเจา้หมาดำเคราะหร์า้ยตวันัน้ขึน้รถและบึง่ไปโรงพยาบาลสตัว์ 

ทันที จำได้แม่นว่าเสื้อยืดสีขาวมีรูปหัวใจสีแดงอยู่ตรงกลางของเก๋  

เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดของเจ้าหมาดำเต็มไปหมด แต่ในเวลานั้นอะไร 

ก็ไม่สำคัญเท่ากับรักษาชีวิตของเจ้าหมาให้ได้ก่อน ระหว่างที่รถกำลัง 

แล่นไปตามทาง ตาของเจ้าหมาก็เกิดหลุดออกมานอกเบ้าจนเก๋ต้องจับ 

ใสก่ลบัเขา้ไปทีเ่ดมิแบบทลุกัทเุล แถมลกูตาทีใ่สใ่หมก่อ็อกจะผดิตำแหนง่ 

จนดูเหมือนตาเหล่เพราะตาดำมันเฉียงออกด้านนอก 

อยา่งไรกต็าม ในความโชครา้ยกม็คีวามโชคดอียู ่ เจา้หมาดำผา่นพน้ 

การผา่ตดัมาไดอ้ยา่งปลอดภยัในระดบัหนึง่ แตก่ย็งัวางใจไมไ่ด ้ คณุหมอ 

ยังคงต้องดูอาการของมันต่อไป 



บ ท ที่ 2

เสียงจากดำ นำมาสู่ 
The voice (เสียงจากเรา)
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คืนนั้นหลังกลับจากส่งเจ้าหมาดำตัวนั้นถึงมือหมอแล้ว เก๋ขับรถ 

กลับบ้านไปด้วยความเหนื่อยอ่อน และก่อนจะหลับตานอนในคืนนั้น  

ในใจกอ็ดคดิทบทวนถงึเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในวนันีอ้กีครัง้ไมไ่ด้ เกต๋ระหนกั 

ไดว้า่ นีข่นาดตวัเราเพยีงคนเดยีว ยงัสามารถชว่ยชวีติหมาตวัหนึง่ใหผ้า่น 

วิกฤตมาได้ แล้วถ้าหลาย  ๆ  คนช่วยกันคิดช่วยกันทำ เราจะสามารถ 

ช่วยชีวิตสัตว์ได้อีกมากมายแค่ไหน

หนึ่งเสียงอย่างเก๋ยังช่วยได้  แล้วถ้าหลาย  ๆ  เสียงที่มีใจอยาก 

ช่วยเหลือมารวมตัวกันล่ะ เก๋ได้คำตอบแล้ว และตัดสินใจในคืนนั้นเอง 

ว่าจะตั้งมูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ 

ได้ยาก สัตว์ป่วย สัตว์ที่หิวโหย สัตว์พิการ และอีกมากมายเท่าที่กำลัง 

เราจะทำไหว



12 The Voice เสียงใส ๆ จากหัวใจสี่ขา

ผมชื่อดำนะครับ

เราตัง้ชือ่นอ้งหมาทีโ่ดนกดัปางตายตวันีว้า่ดำ เพราะเปน็เพยีงคำเดยีว 

ที่เรียกแล้วมันหันทันที ส่วนชื่ออื่น ๆ ไม่ว่าจะเรียกว่าวาเลนฯตามวันแห่ง 

ความรักที่เจอมัน หรือจะเรียกให้เลิศหรูขนาดไหน ก็เหมือนกับลมที่เข้า 

หูซ้ายทะลุออกหูขวา เพราะไม่มีการโต้ตอบใด ๆ จากมัน

คุณหมอบอกว่า มันคงชอบชื่อนี้เลยหันตามเสียง ดำรักษาตัวอยู่ที่ 

โรงพยาบาลประมาณ 20 วันเห็นจะได้ ร่างกายค่อย  ๆ  ฟื้นตัวทีละน้อย  

แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ตามันกลับไปมองเห็นเหมือนเดิมได้อีก เนื่องจาก 

บริเวณนั้นได้ถูกทำลายไปเยอะมาก
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เก๋ไปเยีย่มดำทีโ่รงพยาบาลทกุวนัหลงัจากเสรจ็งาน ซึง่ชว่งนัน้ตรงกบั 

ช่วงที่เก๋กำลังถ่ายหนังอยู่พอดี การไปเยี่ยมดำหลังเลิกงานเหมือนเป็น 

อกีหนึง่หนา้ทีท่ีเ่กท๋ำดว้ยหวัใจลว้น ๆ แมว้า่จะถา่ยหนงัเสรจ็ดกึและเหนือ่ย 

มากขนาดไหน แต่เก๋ก็ขอได้มาเห็นหน้าดำก็ยังด ี รู้สึกสบายใจกว่า

มีอยู่วันหนึ่งเก๋ไปเยี่ยมดำตามปกติ แต่กลับเจอมันกำลังชักตาตั้ง 

อยู่ แล้วตาก็โปนออกมาเหมือนจะหลุด พร้อมกับมีเลือดไหลออกมาด้วย  

จนคุณหมอบอกว่าเราคงเก็บตาของดำไว้ไม่ได้แล้ว ต้องควักออก ด้วยความ 

ที่อยากให้มันดูดี ทีแรกเก๋คิดว่าถึงตาบอดมองอะไรไม่เห็น แต่ก็อยากจะ 

เกบ็ตาของมนัไว ้ เผือ่จะทำใหม้นัยงัดหูลอ่เหลาอยูบ่า้ง แตภ่าพดำทีเ่กเ๋หน็ 

คอืมนักำลงัชกั และผูช้ว่ยหมอกร็บีมาจบัแขนจบัขามนัไวเ้พือ่ตรงึไมใ่หด้ิน้

หมาจรจัดอย่างดำ ณ วันนั้นคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตที่ 

เคยสุขตามอัตภาพของมัน เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ไหนจะความ 

เจบ็ปวด อาการชกัทีม่นัควบคมุเองไมไ่ด ้ แลว้ยงัจะคนแปลกหนา้ทีเ่ขา้มา 

ยุ่งวุ่นวายกับร่างกายของมันอีก อาหารเม็ด  ๆ  แบบนี้ฉันไม่เคยกินและ 

ฉันก็จะไม่แตะด้วย ฉันเคยกินแต่เศษอาหารหรือไม่ก็ไก่ย่าง ตับย่างที่คน 

ข้างทางเคยให ้ ดำคงคิดแบบนี้สินะ ทำให้ทุกครั้งที่เข้ามาเยี่ยมดำ เก๋จะ 

ซื้อไก่ย่าง ตับย่างติดไม้ติดมือมาฝากดำด้วย 

เกจ๋งึเปน็เหมอืนเจา้ของและเจา้ชวีติของดำไปโดยปรยิาย ดำเองกต็อ้ง 

ต่อสู้กับความเจ็บปวดทรมานทุกวัน เพราะอาการไม่สู้ดีนัก ไม่ทรงก็ทรุด  

และในทีส่ดุความอดทนทีจ่ะสูไ้ปกบัดำของเกก๋ห็มดลงในคนืหนึง่ จนเกพ๋ดู 

ออกไปว่า “หมอคะ Put to Sleep เถอะค่ะ” (Put to Sleep นี่เป็นศัพท ์

ทางการแพทย์ หมายถึงฉีดยาเพื่อให้สัตว์จากไปอย่างสงบโดยไม่ทรมาน)  



14 The Voice เสียงใส ๆ จากหัวใจสี่ขา

เกแ๋วบคดิขึน้มาในคนืทีเ่หนือ่ยลา้เตม็ทน คดิวา่บางทกีารใหเ้ขาจากไปโดย 

ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปอาจเป็นการช่วยเขามากกว่าก็ได้ ดำพูดไม่ได้ว่า 

เขาเจ็บแค่ไหน เขาเหนื่อยกับการต้องอยู่แบบนี้มากไหม เขาอยากพัก 

บ้างไหม 

คุณหมอตอบเก๋ว่า คุณเก๋อย่าเพิ่งถอดใจสิคะ เราสู้กันมาตั้งยี่สิบ  

กว่าวันแล้ว เราต้องสู้ต่อไปได้ค่ะ ตอนนั้นเก๋เหมือนแก้วที่มีน้ำมากจน 

ล้นออก ไม่สามารถจะรับอะไรได้อีกแล้ว เพราะช่วงนั้นเก๋มีหมาที่ดูแล 

อยู่ก่อนแล้วหกสิบกว่าตัว และมีปัญหาที่ต้องแก้ไขหลายอย่าง มือใหม่ 

จติอาสาอยา่งเกจ๋งึยงัไมเ่ขม้แขง็พอทีจ่ะรบัมอืกบัเหตกุารณท์ีป่ระเดประดงั 

กันเข้ามา เลยเกิดอาการฟิวส์ขาดไปบ้าง

คุณหมออีกคนหนึ่งจึงพูดกับเก๋ว่า การเอาลูกตาออกไม่ได้หมายถึง 

จดุจบของชวีติดำนะคะคณุเก๋ เกฟ๋งัแลว้กร็อ้งไหด้ว้ยความสงสารดำ หมอ 

พูดขึ้นมาอีกเหมือนจะให้สติว่า คนที่ป่วย หากจะต้องถอดเครื่องช่วย 

หายใจเพือ่ใหเ้ขาไป ญาตคินไขจ้ะตอ้งเปน็คนยนืยนัเทา่นัน้ หมอไมม่สีทิธิ ์

ทำโดยพลการ ดำก็เหมือนกัน คุณเก๋เหมือนเป็นเจ้าของเขาแล้ว คุณเก๋ 

ลองคิดให้ดี ๆ ว่าอยากให้เขาไปจริง ๆ ไหม

หากอยากใหเ้ขาไปจรงิ ๆ หมอทำใหไ้ด ้ แตต่ัง้แตห่มอรกัษาทีโ่รงพยา- 

บาลมา มแีคเ่คสเดยีวทีห่มอ Put to Sleep เพราะไมส่ามารถยือ้ไดจ้รงิ ๆ  

แต่ในกรณีของดำ เราลองช่วยเขาดูก่อนไหม ถ้าผ่าตัดควักตาออกแล้ว 

เขาฟืน้ขึน้มา กแ็สดงวา่เขายงัสูแ้ละอยากมชีวีติอยูต่อ่ไป แตถ่า้เขาไมฟ่ืน้ 

ขึ้นมาก็แสดงว่าเขาคงอยากไปแล้วจริง ๆ
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เมือ่คณุหมอพดูจบ เก๋จงึเดนิไปหาดำทีน่อนอยู ่ มองดมูนัอยา่งเงยีบ ๆ  

ส่วนดำก็มองมาที่เก๋เช่นกัน เราต่างมองกันและกัน ท่ามกลางความเงียบ 

ระหวา่งเกก๋บัดำ กลบัมเีสยีงหนึง่ทีด่งัชดัอยูใ่นใจของเกร๋าวกบัวา่เปน็เสยีง 

โต้ตอบจากดำ เก๋ยื่นมือไปแตะตัวของดำพร้อมทั้งบอกมันว่า “หากหนูสู้ 

ป้าก็จะสู้กับหนูด้วย” 

หมาขนสีดำขลับที่กำลังนอนอยู่ด้วยความเหนื่อยล้าและเจ็บปวด  

มองเก๋ตาปริบ  ๆ ดำเป็นหมาที่เคยใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ไม่เคยมีใคร 

เหลียวแล แต่วันนี้มันคงเห็นว่าเธอคนนี้เสียน้ำตาให้กับมัน สละเวลา 

มาหามันไม่เคยขาด และเมตตามันอย่างถึงที่สุด ไม่ว่าจะอย่างไรคงมี 

เพียงคำตอบเดียวที่มันจะให้ได้ ดำสะบัดตัวพร้อมมือที่เหวี่ยงมาแตะมือ 
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ของเกเ๋หมอืนจะบอกวา่ “ดำจะสูน้ะปา้ ปา้ไมต่อ้งหว่ง” ไมว่า่สิง่ทีเ่กดิขึน้นี ้

เป็นความบังเอิญ เรื่องจริง หรือเก๋คิดไปเอง แต่สำหรับเก๋แล้วคือ 

คำมั่นสัญญาที่ดำมีให้ในคืนนั้น

เมือ่พวกเราตดัสนิใจทีจ่ะสูต้อ่ไป คณุหมอกจ็ดัการผา่ตดัดำตอนตสีอง  

แตด่ว้ยความทีด่ำเปน็โรคหวัใจ การวางยาสลบจงึเปน็เรือ่งทีต่อ้งระวงัมาก 

เป็นพิเศษ ทางโรงพยาบาลต้องไปตามอาจารย์หมอที่เก่งมากเรื่องการ 

วางยาสลบที่โรงพยาบาลจุฬาฯมาวางยาให้ดำ การผ่าตัดดำเนินไปจน 

เสร็จสิ้นเมื่อเวลาเช้ามืดตอนตีสี่ พร้อม  ๆ  กับแสงที่ทาทาบท้องฟ้าอย่าง 

สดใสเหมือนกับจะบอกข่าวด ี

ดำฟื้นขึ้นหลังการผ่าตัดในที่สุด




