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สำหรับลูกสาวคนโตของครอบครัวท่ีมีลูกผูหญิงลวนถึงส่ีคน แพร
ไมเคยรูสึกวาเธอตองรับผิดชอบภาระทางบานเทากับคนอื่น ๆ  ที่อยูในสภาวะ
แวดลอมเดียวกัน พอกับแมอาจนับไดวาเปนชนชั้นกลาง แตสำหรับคาครอง
ชีพในปจจุบัน การมีลูกในวัยเรียนสี่คนไมใชเร่ืองงายที่จะประคับประคอง
ครอบครัวใหดำเนนิชีวิตอยางเปนปกติสุข และใหการศึกษาเต็มที่กับลูก ๆ  ได 
 ตั้งแตเล็ก แพรเห็นทั้งพอและแมทำงานทุกอยางที่ทำได แตก็ไม 
เคยละเลยลูก แมใหความสำคัญกับการทำอาหารที่มีคุณคาใหพอกับลูก ๆ 
ทุกวัน ไมไดใชของแพง แตทุกคนไมเคยคิดวาจะมีใครทำกับขาวไดอรอย 
เทาแม  
 ลูก ๆ  ตางมีหนาที่ประจำกันทุกคน ตั้งแตชวยแมกวาดถูบาน ลางจาน
ซักรีดเสื้อผา ดูแลและรดน้ำตนไม นอกเหนือจากรับผิดชอบกับบริเวณที่เปน
สถานที่สวนตัว และไมเคยมีใครบิดพลิ้วกับงานในหนาที่ของตัวเอง 
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 ไมวาลูกคนไหนจะมีปญหาอะไรก็ปรึกษาท้ังพอและแมไดทุกเร่ือง ตั้ง
แตเรื่องการบาน ปญหากับเพื่อน ปญหาเรื่องเรียน ดูเปนชีวิตที่ราบร่ืนมีความ
สุข จนเด็กสาวคิดวา เธอไมตองการอะไรมากกวานี้อีกแลว 
 แตพอเปนคนเดียวที่หาเลี้ยงครอบครัว เพราะพอขอใหแมเปนแมบาน
ดูแลบานและลูก ๆ  พอรับราชการเปนนายชางและทำงานพิเศษท่ีบาน แมทำ
ทุกอยางท่ีทำไดเองใหลูก ๆ   
 เมื่อลูกยังเล็ก คาใชจายก็ยังไมหนักหนาจนเกินกำลังของพอ แตปที่
แพรสอบเขามหาวิทยาลัยไดและตองเขามาเรียนกรุงเทพฯ แพรจะตองอยู
หอพักของมหาวิทยาลัย และน่ันคือคาใชจายที่พอกับแมยังไมเคยตองจาย 
มากอน 
 แพรแอบเห็นพอกับแมปรึกษากันตอนกลางคืนเมื่อคิดวาลูกหลับหมด
แลว แมหยิบสรอยคอสรอยขอมือที่คุณยาใหรับไหวตอนแตงงานออกมาสงให
พอ คร้ังแรกพอนิ่งอ้ึง แลวบอกแมวาพอจะลองหาทางอ่ืนกอน แตแมบอกวา
ทางอ่ืนของพอก็คือการตองไปกูเงิน ซ่ึงแนนอนวาตองเสียดอกเบี้ยมากกวาเอา
ของแตงตัวของแมไปจำนำ แมบอกวาเครื่องแตงตัวเปนของนอกกาย ไมได
สำคัญเทาอนาคตของลูก  
 แพรแทบจะรองไหออกมาตอนนั้น เธอกำลังคิดวาจะเขาไปหาพอกับ
แม แลวบอกวาเธอจะสละสิทธ์ิที่จะเขาไปเรียนในกรุงเทพฯ แตจะเรียนตอใน
จังหวัดเพื่อพอกับแมจะไดไมตองลำบากมากขึ้นขนาดนี้ พอก็ดึงแมเขาไปกอด
แลวบอกวา พอจะเอาของทุกชิ้นกลับมาคืนใหแม...ขอเวลาใหพอสักหนอย 
 แพรรูดีวา ถาพอกับแมรูวาเธอรูเห็นวาทั้งสองทำอะไรเพ่ือใหเธอได
เขาไปเรียนในกรุงเทพฯ ทั้งพอและแมจะตองไมสบายใจอยางยิ่ง เด็กสาว
สัญญากับตัวเองวาเธอจะใชเงินทุกบาททุกสตางคที่พอแมใหดวยความรักให
คุมคา เพื่อกลับไปบานพรอมความสำเร็จ และความสามารถในการแบงเบา
ภาระของสองคนที่รักเธอโดยปราศจากขอแมใด ๆ   
 ถึงเรียนหนัก แตแพรก็เปนเด็กกิจกรรม เธอหาโอกาสชวยงานชมรม



àÃ×èÍ§·ÕèÅŒÇ¹...àÃÔèÁ·ÕèÃÑ¡ 13

ตาง ๆ ที่เธอสนใจอยูเสมอ และเพราะเธอทำงานดวยความเต็มใจและต้ังใจ
แพรจึงมกัมงีานพิเศษทำ...งานพิมพรายงาน งานของรุนพีท่ีอ่อกไปทำงานบริษัท
แลวมีงานวิจัยทางธุรกิจท่ีตองใชนักศึกษาทำ ก็มักจะติดตอเธอ 
 ตั้งแตอยูปสอง แพรก็ยายออกจากหอพักของมหาวิทยาลัย ไปเชา
หอพักอยูกับเพื่อนรวมสาขาวิชาเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการทำงานพิเศษ
ของเธอ  
 แพรติดตอกับแมสม่ำเสมอดวยจดหมายที่เขียนดวยลายมือ เปน 
ขอตกลงที่เธอใหไวกับแมกอนมาเรียนกรุงเทพฯ นอกเหนือจากการคุยกันทาง
โทรศัพท และกลับไปเยี่ยมบานในวาระพิเศษตาง ๆ  ทุกครั้งเธอก็เห็นพอกับ
แมดูมีร้ิวรอยแหงวัยเพิ่มขึ้น แมยังคงมีความสุขกับการเจริญเติบโตของ 
ลูก ๆ  แตปหนา...นองไหมก็จะตองเขามหาวิทยาลัยอีกคน พอจะตองทำงาน
หนักเพิ่มขึ้นอีกสักแคไหน...แพรต้ังใจจะเรียนใหจบในสามปครึ่งใหได 
 การเปนเด็กที่ทำกิจกรรมมาตลอดการเรียน สงผลดีกับเธอเมื่อเธอเรียน
จบในเวลาที่เธอตั้งใจไว และผานการสอบเขาทำงานในบริษัทท่ีรุนพี่สงงานวิจัย
ตลาดใหเธอทำบอย ๆ  เธอเขียนเลารายละเอียดทุกอยางใหแมรูทางจดหมาย 
 

”...แมจา วันจันทรที่จะถึงนี้ แพรจะไปทำงานวันแรก 
แพรเคยรับเปเปอรของเขามาทำเปนงานพิเศษก็จริง แตไมเคย
คิดวาจะไดเขาไปนั่งทำงานในบริษัทเลย แพรต่ืนเตนมาก ๆ  เลย
จะ แพรดีใจท่ีจะไดมีโอกาสชวยแบงเบาภาระของพอกับแม 
ลงบาง อีกหนอยพอนองเขามาเรียนในกรุงเทพฯ แพรก็จะได
ดูแลนองเอง พอกับแมจะไดไมตองเปนหวงนองเหมือนที่เคย
เปนหวงแพร...„ 

 
 พอกับแมโทรศัพทมาแสดงความยินดีกับเธอ แมยังบอกวาจะมา
กรุงเทพฯ เพื่อคางกับเธอสักสองสามวัน  
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 แพรรูดีวา แมคงอยากจะมาดูแลวาเธอมีอะไรขาดเหลือสำหรับการ 
เตรียมตัวไปทำงานหรือเปลา แมรูวาระยะหลังในปสุดทายของการเรียน
มหาวิทยาลัย แพรแทบจะไมไดใชเงินจากทางบานเลย ถึงพอกับแมจะหวง 
แคไหน แพรก็พยายามพูดใหพอวางใจวา เธอพอจะมีรายไดจากการทำงาน
พิเศษตาง ๆ  นานา จนไมตองรบกวนเงินสวนใหญจากพอแลว บอกได...แต
พอกับแมหรือจะทำใจไมใหหวงลูกได แพรแอบย้ิมกับตัวเองเมื่อคิดวา พอสง
แมมาเปนสายลับละสิ... 
 เธอไปรับแมจากสถานีรถไฟ แลวก็พาไปน่ังรถไฟฟาเที่ยวเลนสักรอบ
แมไมคอยไดเขากรุงเทพฯ หรอก แตก็ใชวาแมจะเชยเสียเมื่อไหร เดี๋ยวนี้ 
ทุกจังหวัดก็มีอะไรทัดเทียมกันทั้งนั้น โดยเฉพาะเร่ืองรถติดในตัวเมือง ก็เลย
ตองพาแมเที่ยวดวยพาหนะที่จังหวัดของเธอไมมี...รถไฟฟานี่ไง! 
 จะโชวความทันสมัยของพาหนะที่เธอใชไปเรียนอยูเกือบทุกวัน และคง
ตองใชไปทำงานในอนาคตอันใกลเสียหนอย แตดูเหมือนแมจะไมไดใสใจกับ
ความทันสมัยของตัวรถไฟฟา แตแทบจะมองตากลับกับพฤติกรรมของเด็ก
นักเรียนนักศึกษาหนุมสาวที่ปรากฏอยูตรงหนา...ตรงรอยตอของขบวนรถ 
ไมมีราวหรือเสาใหเกาะ หนุมสาวก็มักจะยืนเกาะกันเอง และเกาะกันแนบแนน
เกินกวาเหตุโดยไมสนใจสายตาของใคร ถาเปนนักศึกษาจะยืนกันเงียบ ๆ  เปน
คู ๆ แตถาเปนเด็กมัธยม มักยืนกันเปนกลุมเกาะเกี่ยวกรี๊ดกราดเรียกรอง
ความสนใจ  
 แพรนึกรูทีเดียววา แมตองคิดอยูในใจวา ถาแมเห็นลูกของแมอยูใน
สภาพนี้ แมจะทำยังไง... 
 และเพียงลงสถานีใกลที่พักของแพรมากที่สุด แมที่เหมือนอัดอั้นตันใจ
ไวตลอดเวลา...ก็ระเบิดออกมาทันที! 
 ”แพร...เห็นเขาทำอะไรกันแบบนี้จนเปนเรื่องธรรมดาแลวหรือเปลาลูก
แมจะเปนลม สมัยแม...„ 
 ”แมจา เขาก็ทำกันแบบนี้มาตั้งแตสมัยแมนั่นแหละ แมยังไมไดแกจน
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อยูคนละสมัยกับแพรนะ...แตแมไมไดอยูในที่ที่เขาแสดงออกกันแบบไมตอง
แครสายตาใครเทานั้นเอง„ 
 ”แพรไมไดรูสึกวามันไมสมควรทำ...มันเปนเรื่องนาอาย...„ 
 ”แพรรูสึกสิจะ...แตเราก็ตองเคารพสิทธ์ิของคนอื่นนะแม แมเลี้ยงแพร
มาแบบหนึ่ง พอแมเขาก็อาจจะเล้ียงพวกเขามาอีกแบบ ถาแมมีสิทธ์ิเลี้ยงลูก
ในแบบของแม คนอื่นเขาก็มีสิทธ์ิเลี้ยงลูกในแบบของเขานะจะ แมอยาตกใจ
เลยจะ...แพรก็หัวโบราณพอ ๆ กับแมนั่นแหละ กวาจะทำใจไดก็แทบแย
เหมือนกัน...„ 
 ”แมวา...พอแมของพวกเขาก็ตองไมเคยเห็นวาลูกเขาทำยังไงกัน ถา
เห็นเขาก็คงจะลมใสเหมือนแมแหละ...ไมมีพอแมที่ไหนอยากใหลูกมาแสดง
อาการแบบนี้ในที่สาธารณะ...มันนาอาย ไมมีใครเห็นเปนเรื่องธรรมดาหรอก„ 
 ”แมคิดวาเขาแสดงในที่สาธารณะ กับใหเขาแอบไปแสดงกันในที่ลับตา
อยางไหนมันจะแยกวากันจะ„ 
 ”พฤติกรรมในที่แจงมันแสดงพฤติกรรมในท่ีลับ„ 
 ”แมจา แมไมใชรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะจะ เอากระเปาไปเก็บ
ที่หองกอน อาบน้ำอาบทาแลว แพรจะพาแมไปกินขาวที่หองอาหารสุดหรูชั้น
ลางของอพารตเมนต เขาทำอาหารอรอยนอยกวาแมนี้ดเดียวเอง...„ 
 ”แมมีของมาฝากแพร...เดี๋ยวถึงหองแลวแมจะหยิบใหดู„ 
 กระเปาเดินทางของแมใบใหญ ยังดีที่มีลอลาก อพารตเมนตที่พัก 
ของเธออยูใกลสถานีรถไฟฟามาก จนไมถึงกับทำใหแมลำบากเกินไปในการลง
ที่สถานีแลวเดินเขาไปท่ีพักของเธอ 
 เพื่อนรวมหองถือโอกาสไปเที่ยวตางจังหวัดเมื่อรูวาแมจะมาคางดวย
สองสามวัน แพรจึงคอนขางสบายเมื่อจัดใหแมนอนที่เตียงของเธอ แลวเธอ
ยายไปนอนเตียงของเพื่อน 
 แมกวาดตาดูรอบ ๆ  หองอยางคอนขางพอใจ ที่พักของแพรไมไดกวาง
ขวางนกั แตกส็ะอาดเรยีบรอย มเีครือ่งใชทีจ่ำเปนครบ และยังมตีนไม ดอกไม
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ในกระถางจุมจิ๋มตามแบบฉบับของสาวนอย 
 แมเปดกระเปาเสื้อผา หยิบเสื้อสีขาวเนื้อนุม ลูกไมถักติดอยูรอบคอ 
แผมาถึงคร่ึงไหลและแขนเปนพวง เปนฝมือถักละเอียดยิบ ลายที่ดุนนูน 
เปนดอกไมดอกเล็ก ๆ  โดยรอบก็ยิ่งละเอียด 
 เมื่อสงใหแพร ลูกสาวอดอุทานเบา ๆ  ไมได 
 ”โอ!...แมจา...สวยจัง!„ 
 ”แมเริ่มถักลูกไมตั้งแตที่แพรเขียนบอกแมวา แพรจะเรียนใหจบในสาม
ปคร่ึง แมรูวายังไงลูกก็ตองทำไดอยางท่ีตั้งใจจะทำ แมกะวา แมคงจะทำเสื้อ
ตัวนี้เสร็จกอนที่แพรจะไดงานทำ แมตั้งใจจะใหแพรใสไปทำงานวันแรก แม
อยากใหใคร ๆ  รูวาแมภมูใิจในตวัลกูแคไหน...„ เสยีงของแมนุมนวลและแววตา
แหงความรักก็แจมจรัสเปนประกาย 
 แพรโอบกอดแมไว ซุกซบอยูกับอกแม ใครท่ีไหนจะโชคดีเหมือนแพร 
 ”แมจา แพรก็อยากใหแมรูวา แพรภูมิใจแคไหน…ที่แมภูมิใจในตัวแพร„ 
 




