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“วนัแม่” 
อจ.ธง  ย ประด  บชนานุรัตน์ 

คดิเฉียบ 

โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั จดังานพิธีสดุดีเทิดพระคุณแม่ติดต่อกนัมาทุกปี แต่ในปี 1994 ท่ีผา่นมา 
เป็นวาระพิเศษฉลองครบรอบ 120 ปี ของโรงเรียนจึงมีการจดังานฉลองวนัแม่ถึง 4 งาน 4 ระดบั คือ
ระดบัเด็กอนุบาล, ระดบัประถม, ระดบัมธัยม และระดบัผูป้กครองกบัครู ทุก ๆ รอบจะมีการสดุดี และ
ถวายพร สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราช  นีนาถควบคู่ไปกบัการสดุดีเทิดพระคุณแม่ดว้ย 

“ปีน้ีเราฉลองใหญ่เป็นพิเศษ มีถึง 12 งาน เรียกวา่ เดือนละ 1 งานเป็นอยา่งนอ้ย” อาจารย์
ฉนัทนา เทือกสุบรรณ ผูอ้  านวยการโรงเรียนกล่าวข้ึน 

“โดยเฉพาะอยา่งยิง่ วนัแม่ ปีน้ีเราฉลองกนัเป็นพิเศษ” อาจารยเ์สริมศรี ไชยเศรษฐ ์อาจารยใ์หญ่
เสริมข้ึน 

“ในงานสดุดีเทิดพระคุณแม่ปีน้ี เราเชิญวทิยากรพิเศษมาบรรยายในแต่ละรอบ แต่รอบท่ีเด็ด
ท่ีสุดคือ รอบท่ีสมาคมผูป้กครองและครูฯ เป็นผูจ้ดั ท่ีเราเชิญนกัพดูอยา่ง คุณพนม ปีเจริญซ่ึงเป็น
ผูป้กครองนกัเรียนวฒันาฯ คนหน่ึง มาร่วมอภิปรายกบัเด็กนกัเรียนบรรยากาศจึงสนุกสนานเป็นกนัเอง
และไดเ้ห็นภาพพระคุณของแม่ของพวกนกัเรียนจริง ๆ ท าใหพ้วกเราตอ้งหวัเราะกล้ิงทั้งน ้าตาทีเดียว” 
คุณประณม ถาวรเวช ประธานจดังานกล่าวข้ึน 

“น่ียงัไม่นบัเพลงพิเศษไพเราะ ๆ และรีววิประกอบเพลงท่ีเด็กนกัเรียนระดบัต่าง ๆ มาร้องร าท า
เพลงกนัอยา่งเตม็ท่ีในแต่ละรอบ ขนาดรายการทีว ี “ค าตอบชีวติ” และรายการอ่ืน ๆ ยงัมาถ่ายท าไป
ออกอากาศเลย” อาจารยป์ราณี ณ นคร ช่วยเสริมข้ึน 

“อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีประทบัใจท่ีสุด จนน ้าตาลของทุกคนหลัง่ออกมาอยา่งไม่อาจข่มกลั้นไวไ้ด้
ก็คือ ในช่วงเวลาท่ีลูก ๆ ทุกคน น าเอาการ์ดอวยพรคุณแม่กบัพวงมาลยัเล็ก ๆ ไปกราบตกัคุณแม่
ทั้งหลายท่ีมาร่วมงาน เพราะส าหรับคุณแม่เหล่าน้ี ส่วนใหญ่น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีลูกของตนมากราบ
ขอบพระคุณในความเป็นแม่ของพวกเขา ดิฉนัเ  นแม่ลูกกอดกนัตวักลมไปหมดเลย ซ้ึงจริง ๆ ” อาจารย์
ฉนัทนา ผูอ้  านวยการกล่าวตบทา้ย 
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คดิซ ้า 

ครับ! ภาพท่ีเห็นยงัท าใหผ้มขนลุกซู่อยูเ่สมอ เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีผมไดเ้ห็นไดส้ัมผสักบัรรยา
กาศท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและซาบซ้ึงเช่นนั้นในวนัแม่ 

แมแ้ต่ภรรยาของผมเองยงัซ้ึงจนซึมไปเลย เม่ือลูกสาวคนเก่งบรรจงซุ่มแต่งค าพรรณนาถึง
พระคุณแม่เป็นภาษาองักฤษ จนไดรั้บรางวลัชนะเลิศไปครอง 

บทเพลงท่ีซ้ึงกินใจดงักงัวานรอบแลว้รอบเล่า จากน ้าเสียงของเด็ก ๆ ท่ีน่ารักไร้เดียงสา 
“แม่น้ีมีบุญคุณอนัใหญ่หลวง แม่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลงัเม่ือยงันอนเปล แม่เราเฝ้าโอละเห่ 

กล่อมลูกนอ้ยนอนเปลไม่ห่าง  นเหไปจนไกล 
เม่ือเล็กจนโตโอแม่ถนอม แม่ผา่ยผอมยอ่มเกิดจากรักลูกปักดวงใจ เติบโตโอเล็กจนใหญ่ น่ี

แหละหนาอะไรมิใช่ใดหนาเพระค่าน ้านม 
ควรคิดพินิจใหดี้ 
ค่าน ้านมแม่น้ีจะมีอะไรเหมาะสม โอวา่แม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน ้านม เลือดในอกผสมกลัน่เป็นน ้านม

ใหลู้กด่ืมกิน 
ค่าน ้านมควรชวนใหลู้กฝัง แต่เม่ือหลงัเปรียบดงัผนืฟ้าหนกักวา่แผน่ดิน ร ่ าเรียนพากเพียรจน

ส้ิน หยดหน่ึงน ้านมกิน ทดแทนไม่ส้ินพระคุณแม่เอย” 
(ค าร้อง-ท านอง:ไพบูลย ์บุตรขนัธ์) 
บทเพลงน้ีท าใหผ้มหวนระลึกไปถึงวยัเด็กท่ียงัด่ืมนมจากอกแม่ ท าใหจิ้ตใจรู้สึกป่ันป่วนอยา่ง

บอกไม่ถูก เม่ือคิดถึงคุณของแม่ 
ท าใหต้อ้งนัง่ไตร่ตรองอยา่งหนกัวา่ เราซ่ึงเป็นผูน้ าคริสเตียนไดต้อบแทนพระคุณของแม่บา้ง

แลว้หรือยงั? ขนาดคนทัว่ไปท่ียงัไม่ไดต้ระหนกัและยอมรับวา่ พระเจา้คือพระผูส้ร้างพวกเขา ยงัรู้จกั
เล้ียงดูมารดาหรือบิดาของตน 

แลว้เราพวกท่ีกล่าวอา้งวา่ เช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไม่ท าดียิง่กวา่นั้นอีกหรือ? โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ พวกท่ีไดช่ื้อวา่ “เป็นผูน้ า” 

อาจารยเ์ปาโลก็เคยตกัเตือนไวแ้ลว้วา่... 
“ถา้แมผู้ใ้ดไดเ้ล้ียงดูวงศญ์าติของตนและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนในบา้นเรือนของตน ผูน้ั้นก็ได้

ปฏิเสธพระศาสนาเสียแลว้ และชัว่ยิง่กวา่คนท่ีไม่ไดเ้ช่ือเสียอีก” (1 ทิโมธี 5:8) 
วนัน้ี เราไดท้ดแทนพระคุณของคุณแม่ของเราแลว้หรือยงั? โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คนท่ีมีปัญหาคา

ใจอยา่งเดียวกบัผม นัน่คือ...เคยถูกแม่ไล่ออกจากบา้น เพราะมาเช่ือพระเยซูคริสต ์ ผมเลยออกจากบา้น
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ทนัทีท่ีเรียนจบการศึกษา และจากนั้นเกือบ 20 ปีก็ไม่ไดเ้ขา้บา้นนั้นอีกเลย แต่ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรง
เตือนสติดว้ยพระวจนะของพระองคเ์สมอ 

ในท่ีสุด คุณแม่ของผมก็เพิ่งมาตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ ในวยั 80 ปีเศษ เม่ือไม่ก่ีเดือนท่ีผา่นมา 
โดยมีสมาชิกท่ีแสนดีในคริสตจกัรของผมคอยติดตามเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด และผมเพิ่งจะไดต้อบแทน
พระคุณของท่านในยามท่ีท่านชรา และเขา้มาสู่ครอบครัวของพระคริสต ์ตอนบั้นปลายชีวติน่ีเอง! 

เด็กนกัเรียนอนุบาล โรงเรียนวฒันาวทิยาลยัคนหน่ึง เขียนไวน่้าคิดวา่.. 
“แม่ คือ ผูใ้หก้  าเนิด    ลูกมา 
แม่ คือ ผูเ้มตตาแก่ลูกน้ี 
แม่ คือ ผูส้อนลูกท าแต่ความดี 
แม่ คือ ผูท่ี้ลูกน้ีควรแทนคุณ” 
เด็กอะไรไม่รู้เก่งจริง ๆ แต่งไดเ้น้ือหาใจความดี น่ีถา้คุณแม่ของเธอไม่ไดช่้วยแต่งใหล้ะก็..

อนาคตของหนูนอ้ยคงไปไดไ้กลแน่ ๆ  
คริสตจกัรของคุณและผม ก็อาจเอาแนวความคิดเร่ือง “วนัแม่” ดงักล่าวมาลองปฏิบติัดู 

นมสัการ วนัแม่ 

คริสตจกัรอาจก าหนดใหว้นัอาทิตยใ์ดอาทิตยห์น่ึงเป็นวนัแม่แลว้เชิญบรรดาคุณแม่ทั้งหลายเขา้
ร่วม ารนมสัการในเชา้วนันั้นใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมาก (ถา้เป็นไดใ้หค้รบทุกคน) 

สดุดีแม่ 

จากนั้นคริสตจกัรก็เลือกคุณลูกบางคนใหเ้ป็นตวัแทนข้ึนมากล่าว สดุดีพระคุณแม่ (อาจเป็นเด็ก 
และ/หรือ ผูใ้หญ่ก็ได)้ 

การแสดงเพือ่แม่ 

ตามดว้ยการแสดงท่ีอาจจะเป็นการร้องเพลง มีรีววิ หรือการเตน้ หรือลีลาประกอบเพลง หรือ
รวมถึงการแสดงละครสะทอ้นใหเ้ห็นความรัก และความเสียสละของคุณแม่ 

ร้อยกรองแด่แม่ 

บางทีอาจมีการอ่านบทประพนัธ์ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง ทั้งท่ีไปคดัเลือกจากท่ีอ่ืนมาหรือเป็น
ผลงานของสมาชิกในคริสตจกัร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นฝีมือการเขียนของพวกลูก ๆ ดว้ยละก็ยิง่ดี จะ
เป็นท่ีประทบัใจแก่บรรดาเหล่าคุณแม่เป็นท่ีสุด 
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พวงมาลยัให้แม่ 

และถา้จะใหซ้าบซ้ึงกนัยิง่ ๆ ข้ึนก็อาจท าอยา่งท่ีโรงเรียนวฒันาฯ กระท าก็ได ้ นัน่คือ แจก
ดอกไม ้ หรือมาลยัพวงเล็กไวใ้หเ้หล่าคุณลูกทั้งหลาย โดยใหมี้ช่วงเวลาท่ีคริสตจกัรเปิดโอกาสให้
สมาชิกน าพวงดอกไมด้งักล่าวไปมอบใหคุ้ณแม่ พร้อมกม้กราบงาม ๆ ท่ีตกัส่วนจะมีการ์ด หรือซอง
อะไรตามไปดว้ยหรือไม่นั้น ก็แลว้แต่สมคัรใจ 

อธิษฐานกบัแม่ 

ถา้ลูกเป็นคริสเตียน ในช่วงน้ีอาจขออนุญาตคุณแม่อธิษฐานเผือ่คุณแม่ ณ ท่ีท่ีคุณแม่นัง่อยูเ่ลย 
แต่ถา้คุณแม่ก็เป็นคริสเตียนดว้ยก็อาจใหเ้ป็นการอธิษฐานร่วมกนัเผื่อกนัและกนัเลยก็ยิง่ดี! 

ธรรมบรรยายเร่ืองแม่ 

ในการนมสัการ “วนัแม่” น้ี ผูเ้ทศนาก็ควรจะเทศน์เร่ืองเก่ียวกบั “แม่” จะเนน้พระคุณของแม่ก็
ได ้ หรือจะเนน้บทบาทและความรับผดิชอบของแม่ก็ไดห้รือจะช้ีแนะวธีิใหลู้กตอบแทนพระคุณของแม่
ก็ได ้ซ่ึงรวมถึงการเล้ียงดูทั้งฝ่ายกาย จิต และวญิญาณดว้ย 

เพลงสรรเสริญแม่ 

ส่วนเพลงท่ีร้องในการนมสัการก็อาจจะผสมผสาน ทั้งเพลงนมสัการพระเจา้ท่ีคุน้เคยกนัอยูแ่ลว้ 
กบัเพลงท่ีแต่งใหม่ ๆ เก่ียวกบัแม่ หรือประยกุตด์ดัแปลงเพลงทัว่ไปท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคใ์นการนมสัการวนันั้นก็ได ้

คุณแม่ดีเด่น 

ยิง่กวา่นั้น ถา้คริสตจกัรเห็นวา่คุณแม่ คนใดมีผลงานเป็นเลิศในเร่ืองความเป็นแม่ ชนิดท่ีใคร ๆ 
ก็ยอมรับโดยดุษฎี ก็อาจมีพิธีมอบรางวลั “คุณแม่ตวัอยา่ง” ประจ าปี พร้อมมีของขวญัหรือรางวลัใหเ้ป็น
ท่ีหนุนใจพร้อมประกาศเกียรติคุณอยา่งเป็นทางการในคริสตจกัร ทั้งทางโปสเตอร์ และสูจิบตัรโบสถก์็
ยิง่ดี 

ถวายทรัพย์เพือ่แม่ม่าย 

ถา้มีการถวายทรัพยพ์ิเศษดว้ยก็อาจจะน ามาจดัซ้ือของใชท่ี้จ าเป็น มอบใหแ้ก่บรรดาคุณแม่
ทั้งหลาย โดยเฉพาะคุณแม่ท่ีเป็นม่าย และยากจน! เพราะคุณแม่ (ม่าย) เหล่าน้ีจะอยูร่อดไดก้็โดยอาศยั
พระคุณของพระเจา้ผา่นทางสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในคริสตจกัรเท่านั้น อยา่งท่ีอาจารยเ์ปาโล กล่าวไวว้า่ 
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“ฝ่ายผูห้ญิงท่ีเป็นแม่ม่ายไร้ท่ีพึ่งและอยูแ่ต่ล าพงัผูเ้ดียวนั้นก็ยอ่มมอบความหวงัไวก้บัพระเจา้ 
และวงิวอนอธิษฐานทั้งกลางวนักลางคืนไม่ขาด” (1 ทิโมธี 5:5) 

และ “ธมัมะท่ีบริสุทธ์ิไร้มลทินต่อพระพกัตร์พระเจา้และพระบิดานั้น คือการเยีย่มเยยีนเด็ก
ก าพร้าและหญิงม่ายท่ีมีความทุกขร้์อน และการรักษาตวัใหพ้น้จากราคีของโลก” (ยา อบ 1:27) 

อธิษฐานเผือ่คุณแม่ 

ปิดทา้ยรายการนมสัการก็อาจจะมีการอธิษฐานเผื่อคุณแม่แต่ละคน โดยขอใหพ้ระเจา้ประทาน
สุขภาพพลานามยัท่ีดี และจิตวญิญาณท่ีเขม้แขง็แก่เหล่าคุณแม่ในโบสถ์ 

อาหารส าหรับคุณแม่ 

จากนั้นก็มีอาหารม้ือพิเศษ ท่ีจดัไวเ้พื่อใหคุ้ณแม่ทั้งหลาย โดยมีป้ายตอ้นรับหรือสดุดีคุณแม่ติด
อยู ่พร้อมเคก้ท่ีบรรจงประดิษฐป์ระดอยตกแต่งเพื่อคุณแม่โดยเฉพาะ! 

นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้น้ี คริสตจกัรของคุณอยากจะท าอะไรอีกใหเ้อิกเกริก และ
ประทบัใจยิง่กวา่น้ี ก็คงไม่มีใครวา่? 

จริงไหม? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 17 กรกฎาคม - สิงหาคม 1995, หนา้ 26-28. 


