ลูกๆ เลาใหฟง: คุณแมกบั ชีวิตแหงรอยยิ้มและเสียงเพลง
วัยเด็กในเมืองไทย
คุณแมเกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ที่กรุงเทพฯ และเริ่มชีวิตการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร
เดอี วิทยาลัย อันเปนที่ๆ คุณแมมีความประทับใจเปนอยางยิ่ง คุณแมยังคงพูดถึงเรื่องโรงเรียน
มาแตรฯ จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ คุ ณแมดีใ จมากๆที่ ห ลานของคุณแม (ปน ดาว) ไดเ ข า เรีย นที่ โ รงเรี ย น
มาแตรฯ ซึ่งก็นับไดวาเปน generation ที่ 3 ของบานเราที่ไดศึกษาที่โรงเรียนแหงนี้
คุณแมยังคงติดตอกับเพื่อนๆ ที่มาแตรฯ อยูเสมอ
เมื่อกลางๆ ป 2552 คุณแมก็ยังติดตอกับโรงเรียนมาแตรฯ เพื่อขอโนตเพลง Mater Dei และ
Serviam เพื่อมาเลนใหหลานฟง
วัยเด็กที่อังกฤษ
คุณแมตามคุณตา (คุณโสมพงษ รัชตรัตน – ผูจัดการสาขาลอนดอนคนแรกของธนาคารกรุงเทพฯ)
ไปอยูที่ลอนดอนตั้งแตอายุ 10 ขวบ และอยูที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งอายุ 19
คุณแมเริ่มชีวิตนักเรียนอังกฤษที่ Lady Eden’s London และมาตอที่ The City of London
School for Girls จนมาจบการศึกษาที่ The Queen’s Secretarial College, Gloucester Road,
London และระหวางที่ศึกษาอยู คุณแมก็เรียนเปยโนจนจบเกรด 8 ที่ Trinity school of music,
London คุณแมคงเริ่มที่จะหลงใหลในเสียงเพลงตั้งแตตอนนั้น และคอนขางเฉพาะเจาะจงวาตอง
เปนเพลงในยุคนั้นเทานั้นดวย
คุณแมยังคงใชชีวิตแบบ “อั งกฤษๆ” จนกระทั่งถึง ทุกวันนี้ ตัวอย างก็ คือคุณแมยังนึกวาระบบ
การจราจรของเมืองไทยยังคงเปนแบบอังกฤษ เชน “รถ”จะตองหยุดให”คน” ขามถนนทุกๆ ที่ทุกๆ
เวลา หรือการขับรถแบบใหทางคนอื่นตลอดเวลา
หรือความชอบอาหารแบบ “อังกฤษๆ” เชน เฟรนชฟรายดอันใหญๆ (คุณแมเรียกวาชิปส) หรือ
อาหารใหความอบอุนตอรางกายมากๆ
พบกับคุณพอที่อังกฤษ
ชวงชีวิตที่คุณแมอยูที่ London เปนชวงชีวิตที่คุณแมมีความทรงจําดีๆ มากมาย รวมทั้งการไดพบ
กับคุณพอ (คุณปกรณ ทวีสิน) ระหวางที่อยูที่อังกฤษ โดยไดพบกันครั้งแรกที่สํานักงานผูดูแล
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นักเรียนไทย 28 Princes Gate, Kensington และทั้งคูก็ไดกลับมาแตงงานที่ประเทศไทย ที่บาน
สวนพลู อันเปนบานที่คุณแมอยูจนกระทั่งถึงวันสุดทายของชีวิต
เริ่มทํางาน เริ่มครอบครัว
คุณแมเริ่มทํางานที่ Monsanto โดยยายที่ทํางานทีเดียวคือยายไปที่ International School of
Bangkok และระหวางนั้น คุณแมก็ยังรับสอนเปยโนอีกดวย ชวงนั้นคุณแมทํางานบริษัท ฝรั่งก็ได
เงินเดือนคอนขางเยอะกวาคุณพอซึ่งเปนเสมียนธนาคาร คุณแมก็รับหนาที่เปนผูนํารายไดของ
ครอบครัว
วันที่คุณแมมีลูกๆ
พอคุณแมมีลูกๆ (กิ๊ป – กรกมล และ ศอ – ศกร) คุณแมก็เลิกทํางานและหันมาเลี้ยงลูกๆ อยาง
เดียว โดยใชเวลา 12 ป รับสง กิ๊ป ที่มาแตร และ ศอ ที่อัสสัมชัญ ทุกๆ วัน เชาและเย็น โดยบวกอีก
ประมาณ 2 ป รับสงกิ๊ป ที่บัญชีจุฬาฯ จนกระทั่งคุณพออนุญาตใหพี่กิ๊ปขับรถไปเรียนเองได
จนกระทั่งลูกๆ ไปเรียนตอที่เมืองนอก คุณแมก็ยังคงตามไปดูแล ทําอาหารใหทานกัน และยังเผื่อ
แผไปใหเพื่อนๆลูก อีกดวย (คุณแมทําไกอบอรอยมาก และอวนมากๆ)
ความทรงจําดีๆ อีกอยางของพวกเราคือการไดไปเที่ยวปากับ “ชมรม ชมไพร” ซึ่งคุณแมก็จะไป
ดวยกันตลอด กางเตนทนอนกลางปา ทําอาหารทานกันเอง เดินปากันไกลๆ อาบน้ํา แปรงฟนใน
ลําธาร ซึ่งคุณแมก็ยิ้มและสนุกกับทุกๆ ทริป
อีกหนึ่งหนาที่ที่คุณแมตองรับบทคอนขางหนักคือการเปนภรรยาของนายธนาคารที่ตองมีงานเลี้ยง
มีสมาคม คอนขางบอย แตคุณแม (และคุณพอ) ก็ยังคงตื่นตั้งแต ตี 5 ครึ่งทุกๆ วัน เพื่อเตรียมตัว
พาพวกเราไปโรงเรียน พวกเรายังคงจําเสียงนาฬิกาปลุกที่ตั้งใหเปนรายการวิทยุ รายการคุยโขมง
หกโมงเชา ของคุณ ดุย ณ บางนอย ไดจนถึงทุกวันนี้
ชวงหลังของชีวิต
ตั้งแตลูกๆ เรียนจบและเริ่มทํางาน ก็หางๆ คุณแมไปบาง แตก็ยังคงมาทานอาหารเย็นพรอมหนา
พรอมตากันทุกๆวันอาทิตย เพื่อทานอะไรอรอยๆ ดวยกัน โดยคนที่รับบทหนักคือพี่วินมอเตอรไซค
ปากซอย ที่ตองวิ่งรอบเมืองไปซื้อขาวหนาไกหาแยก ไปซื้อกุงตัวใหญๆ ไปซื้อเปดยาง และอื่นๆ อีก
มากมาย
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และอีกวันที่คุณแมดีใจมากๆคือวันที่ผมไดแตงงานกับปุก และรีบมีหลานใหคุณแมไดชวยเลี้ยง
การไดเจอกับหลานปนดาวทุกๆ วันอาทิตย ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่คุณแมรอคอยและเปนสิ่งที่ทําใหคุณ
แมมีความสุขมากๆในชวงทายๆ ของชีวิต คุณแมจะโทรมาตามประมาณ 3-4 วันลวงหนาวาจะมา
กี่โมง และคุณแมก็จะเตรียมตัวทํากิจกรรมตางๆ เชน เตรียมชุดวายน้ํา เตรียมโนตเปยโนใหปนเลน
หรือเตรียมของเลนกระจุกกระจิ๊กตางๆ ที่คุณแมหาซื้อเอาแถวๆ บาน และปนก็ชอบเลนทุกๆ อยาง
อีกอยางหนึ่งซึ่งตองทําทุกๆปก็คือการไปเที่ยวกันเปนขบวนใหญ พี่ปานาอา หลาน ลูกสะใภ ไปกัน
หมด ซึ่งที่หมายในแตและปก็เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ มีตั้งแต first class ไปจนถึงผจญภัย
แบบ low cost
ภาพที่คนสนิทๆ กับพวกเราคุนตากันก็คือ คุณแมนั่งเลนเปยโน และรองเพลงเกาๆ ที่คุณแมชอบ

วันสุดทาย
ผมและพี่กิ๊บคงจะไมสามารถเลาเรื่องราวในวันนั้นไดมากมายอะไร รูอยางเดียววาวันนั้นคุณแม
ยังคงยิ้มจนนาทีสุดทาย
หนังสือที่ระลึกเลมนี้เราไดรวบรวมเนื้อเพลงที่คุณแมชอบ เอามาพิมพไวรวมกัน
ผม พี่กิ๊ป และคุณพอ ขอขอบพระคุณทุกๆ ทานที่มารวมงานนี้และรวมรําลึกถึงคุณแมของเรา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณ อาไก อาหญิง อาแว อาออ อาหมู นาเปาะ นองสิทธิ์ นองวีร
นองชาง ปุก และ ปนดาว ที่ไดชวยเหลือ และใหกําลังใจเรา
ศกร – กรกมล ทวีสนิ

3

