
                          กว่าจ ะมีวันนี้ 
  เราเต ิมโตอ ยู่ในหมู่บ้านชน บททางทิศตะ วันตก ขอ งอ  าเภอเมืองจังหวัดเชียงร าย
เรามี พี่น้อ งร ่วมชาคาเดียวก ัน จ านว น ๕  คน เราเป็นค นท่ี ๓ ครอบคร ัวเร ามีความเป็นอยู่ไม่
แต กต่าง จากชาวบ้านมากนัก บางคร ั้ง อาจจะด้อยกว ่าด้ว ยช้ าไป คร อ บคร ัวคนอ ื่นมีพอ่แม่พร้อม
หน้ากัน แต่เร ามีแต่แม่และพี่น้อ งกับยาย พอ่หร ือเท่าท่ีเร าจ าคว ามได้ท่านไม่ไ ด้อ ยู่ก ับเราเ ท่าไหร่ 
เนื่อง จากพ่อ ต้อง ท างานต ่างพ ื้น ท่ีตามภาร กิจขอ งทางร าชการเป็นต าร วจต ะเว น ชายแดน  ด้ว ย
เหตุน้ีท าให้พ ่อมีหลายบ้าน ในใจลึก ๆ เรา น้อ ยใจท่ีไม่ได้ร ับการ ดู แลจากพ่อ มีแต่แม่ท่ีท างาน
ตัวเป็นเกี่ยวเพ ื่อหาเล้ียงคร อบครวัที่มีลูก ตัวเล็กๆ อยู่ใ นว ัยก าลังกิน และเล่าเรียนหนงัส ือ 
ร ายได้ท่ี พ ่อใ ห้มาไม่พ อจ่าย เราเห็น แม่ท างาน ทุกอย่าง ตั้ง แต่ร ับจ้าง ได้ค ่าแรงว ันละ ๒๐ บาท 
แม่ก็ท าเพ ื่อหาเงินช่ว ยจนุเจือคร อบครวั แม่พ ยายามทุกวิถีทางเริ่มตั้ง แต่เรียนว ิชาชีพ เพ ิ่มเติม
ด้านเส ร ิมสว ยเพื่อหารายได้เพ ิ่มแม่เรียนเย็บ ผ้าแม่ท าทุกอย่าง แม่ เป็นคนเก ่งท่ีส ุดเท่าท่ีเร าพบ
เห็นมา เราต้อง จ าใจออ กจากโร งเรียนเพ ื่อชว่ยเหลือคร อบคร ัวโดยสล ะอน าคต ให้พี่และน้อง ๆ 
ได้เรียนหนังสือต ่อใน ระดบัสูง ขึ้น เร าออกมาช่วยแม่ท านา เพ ื่อช่วยหาเงินใ ช้หนี้ส หกร ณ์การเกษตร
ท่ีแม่กู้ยืมมาใช้จ่า ยในค ร อบครวั ใน ปีแร กท่ีท านาเร าทั้ง เหนื่อยทั้ง หิวกว ่าจะได้ข ายข้าว และได้เง ิน
มาใช้หนี้ เป็นอาชีพ ท่ีเอาหลังสู้ฟ ้าหน้าสู้ดินท่ีบรร พ บุรุษปู่ย่าตายายท่ีท าสืบต่อ กันมาจนต กทอด
มาถึงเร าจวบจนถึง วนัเวล าท่ีพ ่อจากไปสู่ส ุขต ิ เราเร ิ่มปร ับตวัได้ใ นปีท่ี ๓ จึงเร ิ่มใช้เว ลาว่าง
ตอ นเย็นไปเรียนหนังสอืภาคค่ าคว บคู่ไปด้ว ยกบัการท านา  มีหลายคนที่ ได้เคยดูถูก คว าม
เป็นอยู่และสบประมาทเราว ่าเรียนไปก็แค่น ั้น  คง เป็นเพร าะเร าเคยเห็นแม่ล าบากมามากตั้ง แต่
เราจ าคว ามได้ แม่มีภาระหลาย อย่างแม่ ยงัท าได้เร าอายุยังน้อ ยโอกาส ย่อมมีอีกไกลจว บจน
เราเรียนจบ ม.ศ. ๓ เราจึง เริ่มเบนเข็มไปอาชีพ ท่ีเร าเห็นว่าเหมาะนั้น คืออ าชีพ  “ ร ั้วของชาติ ”  
ถ้าไม่มีแม่เป็นต ัวอย่า ง ใน วนัน ั้น กค็ ง ไม่มีเร าในว ันน้ีวันที่เร ายนืด้ว ยตัวข องเร าเอง  แม่เป็นคนดี
ท่ี ๑ ส าหรับเราเส มอทุกวั นท่ี ๑๕ และสิ้น เดือนเร าจะแวะเย่ียมหาแม่เพ ื่อ ซื้อ ขอ งฝ ากแบ่งเงิน
ให้แม่ใช้จ่ายและ ไว้ท าบุ ญ  ให้แมใ่น เวล าท่ียังมีชีว ิตอ ยู่เพ ร าะแม่ได้ใ ช้จ่าย ดีกว ่าให้แม่ในว ันท่ีแม่
ไม่ได้ใ ช้ หากแผ่นดิน ยงัไม่กลบหน้าเร ายงัมีหน้าท่ีต้องเดินหน้าต ่อไป ชีว ิตเร าเลือกเกิดเอง
ไม่ได้แต่เร าสามารถ เลือกและ ก าหนดชะตาชีว ิต เอง ได้หากเร ายงัไม่ย อมแพ้ เราถือค ติท่ีวา่ตน
เป็นท่ีพ ึ่งแห่งต น “ ถึง เร าจะก้าว ไม่ไกลแต่เร าจะไปให้ถ ึง ”      
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