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คอืค ำว่ำแม่ 
โดย อ.กนัยำรัต   จรีะแพทย์ 

“แม่เป็นดัง่แม่น ้ำเป็นผูท่ี้ใหค้วำมสงบร่มเยน็และมีท่วงที วำจำท่ีหล่อเล้ียงจิตใจของลูก ๆ ยำม
ลูกมีควำมทุกขแ์ม่จะปลอบโยนและท ำใหลู้กคลำยกงัวล” 

ค ำวำ่แม่มีควำมหมำยท่ียิง่ใหญ่มหำศำล เพรำะวำ่นอกจำกแม่จะเป็นผูใ้หก้  ำเนิดแลว้ แม่ยงัตอ้ง
เป็นอีกหลำย ๆ อยำ่งแก่ลูก ในพจำนำนุกรม ภำษำไทยนั้น ค ำท่ีข้ึนตน้วำ่แม่มีควำมหมำยถึงส่ิงท่ีส ำคญั 
เรียกคนท่ีเป็นหวัหนำ้หรือเป็นนำยโดยไม่จ  ำกดัวำ่เป็นชำยหรือหญิง เช่น แม่ทพัค ำยกยอ่งเทวดำผูห้ญิง
บำงจ ำพวก เช่น แม่คงคำ แม่ธรณี แม่น ้ำหมำยถึงล ำน ้ำใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีรวมของล ำธำรทั้งปวง แม่บทคือ 
หวัขอ้ใหญ่หรือท่ำทีท่ีเป็นหลกัของกำรร ำแม่พิมพ ์ คือส่ิงท่ีเป็นตน้แบบโดยปริยำยหมำยถึงคนท่ีเป็น
แบบอยำ่ง แม่งำนคือผูจ้ดังำนต่ำง ๆ เป็นตน้ ในท่ีน้ีจะขอกล่ำวถึงค ำ 4 ค ำท่ีแม่ของลูก ๆ น่ำจะเป็นคือ 
แม่งำน แม่น ้ำ แม่พิมพ ์และแม่ทพั 

แม่งำนปรกตินั้นเรำจะเรียกแม่วำ่เป็นแม่บำ้นดว้ย ในฐำนะท่ีแม่ตอ้งท ำงำนจิปำถะในบำ้น แต่
ขำ้พเจำ้อยำกจะเรียกแม่วำ่เป็น แม่งำนเพรำะเห็นวำ่งำนของแม่บำ้นนั้นหลำกหลำยจริง ๆ ในสมยั
ปัจจุบนัแม่ควรเป็นแม่งำนซ่ึงเป็นหวัหนำ้ผูจ้ดังำนต่ำง ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แม่บำ้นท่ีคอยดูแลลูก ๆ แต่
แม่ตอ้งเป็นแม่งำนคอยจดังำนใหลู้ก ๆ ช่วยกนัคนละไมค้นละมือ แม่ตอ้งต่ืนแต่เชำ้จดัเตรียมอำหำร ลูก 
ๆ ควรมีส่วนช่วยเหลืองำนบำ้น โดยเฉพำะในวนั หยดุ เรำจะพบวำ่บำงบำ้น พอ่แม่ลูกจะช่วยกนัท ำควำม
สะอำดบำ้นพอ่ลำ้งรถแม่จดัอำหำร ลูกจดัโตะ๊ หรือกวำดบำ้น แม่ไปตลำด ลูกช่วยห้ิวหรือเข็ญรถใน
ซุปเปอร์มำเก็ตตอนเยน็แม่ท ำอำหำร ลูกช่วยปอกหัน่ ลำ้งภำชนะ พอ่จะรดน ้ำตน้ไม ้ แม่ตอ้งจดังำนต่ำง 
ๆ ใหลู้กท ำเพื่อท่ีจะช่วยเหลือตนเองไดต่้อไป แม่ตอ้งเป็นผูว้ำงแผนวำ่ลูกควรช่วยเหลืออะไรบำ้งอนัจะ
เป็นกำรฝึกพวกเขำในกำรท่ีจะรู้จกักำรมีน ้ำใจช่วยเหลือแบ่งเบำภำระของพอ่แม่และยงัเป็นกำรฝึกฝน
อุปนิสัยกำรมีระเบียบและควำมรับผดิชอบแก่ลูก ๆ ดว้ย 

แม่น ้ำ แม่น ้ำเป็นล ำน ้ำสำยใหญ่ไหลผำ่นเมืองต่ำง ๆ เพื่อหล่อเล้ียงประชำกรของประเทศแม่
ตอ้งเป็นดัง่แม่น ้ำเป็นผูท่ี้ใหค้วำมสงบร่มเยน็ และมีท่วงทีวำจำท่ีหล่อเล้ียงจิตใจของลูก ๆ ยำมลูกมีควำม
ทุกข ์ แม่จะปลอบโยนและท ำใหลู้กคลำยกงัวล นอกจำกน้ีแม่ตอ้งมีใจกวำ้งขวำงดุจสำยน ้ำท่ีไหลไป ซ่ึง
ยงัประโยชน์แก่พื้นดินท่ีอยูส่องขำ้งล ำน ้ำ ชีวติของแม่ดุจสำยธำรท่ีไหลลงมำไม่ขำดสำย จนกวำ่จะออก
สู่ทะเลไป แม่มีแต่กำรใหไ้ม่รู้จกัจบส้ิน เม่ือลูกตอ้งกำรค ำปรึกษำแม่จะช่วยไดทุ้กเม่ือ ดูเหมือนวำ่แม่จะรู้
ไปหมดเสียทุกเร่ือง ยิง่ในภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั พอ่ตอ้งท ำงำนมำกชัว่โมงข้ึน เวลำท่ีจะช่วยกนัดูแล
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ลูกก็แทบจะไม่มี แม่ตอ้งเอำใจใส่ลูกทุกแง่มุม แม่ตอ้งใจเยน็ ตอ้งเขำ้ใจลูก เป็นท่ีพกัพิงแก่ลูก ยำมท่ีคน
นัง่อยูริ่มแม่น ้ำน้ี สำยลมท่ีพดัผำ่นผวิน ้ำ ท ำใหค้นรู้สึกสบำยใจสบำยกำย เพรำะแม่จะคอยเก้ือหนุนลูกอยู่
เสมอ ควำมรักของแม่นั้นไม่มีวนัสูญส้ิน และเป็นควำมรักท่ีสร้ำงสรรค ์ เป็นแบบอยำ่ง และปลูกเพำะ
ควำมรักในใจของลูก ๆ และสอนใหเ้ขำรู้จกัท่ีจะเผื่อแผค่วำมรักท่ีไดป้ลูกฝังมำใหผู้อ่ื้นดว้ย 

แม่พิมพ ์ เรำมกัจะเรียกผูเ้ป็นครูวำ่เป็นแม่พิมพข์องชำติ แต่ในส่วนตวัขำ้พเจำ้คิดวำ่แม่เป็น
แม่พิมพท่ี์ดีและเป็นแบบอยำ่งแก่ลูกไดม้ำกกวำ่เพรำะแม่อยูก่บัลูกมำตั้งแต่เกิด แม่ประพฤติปฏิบติัตวั
อยำ่งไรก็อยูใ่นสำยตำของลูกตลอด ลูกท่ีมีแม่ยิม้แยม้แจ่มใส ลูกก็เป็นคนร่ำเริง แม่เป็นคนสะอำด
เรียบร้อย ดูแลใหลู้กแต่งตวัสะอำดสวยงำมลูกก็จะเป็นเช่นนั้นแม่ไม่พดูค ำหยำบ แม่ไม่เสพยข์องมึนเมำ 
แม่ไม่สนใจศึกษำหำควำมรู้ ลูกก็จะท ำตำมโดยอตัโนมติั ขำ้พเจำ้มีโตะ๊หนงัสือในหอ้งท ำงำนเพื่อใช้
ท ำงำนเอกสำรต่ำง ๆ เม่ือลูกเล็ก ๆ ลูกชอบมำนัง่ท่ีโตะ๊ท ำงำนของขำ้พเจำ้ แกลง้ท ำเป็นท ำงำนบำ้งตรวจ
งำนบำ้ง เม่ืออำยสิุบขวบกวำ่ก็เร่ิมใชค้อมพิวเตอร์ท ำรำยงำนกำรเรียน แม่เป็นแม่พิมพข์องลูก ดงันั้นผู ้
เป็นแม่ตอ้งตระหนกัเสมอวำ่ทุกอยำ่งท่ีพดูหรือท ำตอ้งเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้ำง พระเจำ้ทรงออกแบบมนุษย์
มำดีเลิศ และแม่เป็นผูพ้ฒันำแบบดงักล่ำวใหมี้ประสิทธิภำพ ลูกจะรักผูอ่ื้นถำ้แม่รักผูอ่ื้น ลูกจะใจกวำ้ง 
ลูกจะรักและเช่ือฟังพระเจำ้ถำ้แม่รักและเช่ือฟังพระเจำ้ ลูกจะมีควำมพยำยำมถำ้แม่แสดงออกถึงควำม
มำนะพยำยำมในชีวติของแม่ 

แม่ทพั คือหวัหนำ้ผูคุ้มกองทหำรออกต่อสู้กบัศตัรูในยำมสงครำม แม่ตอ้งเป็นดงัแม่ทพั คอย
ต่อสู้กบัศตัรูของลูก ซ่ึงมี 3 ประกำรคือ 

ศัตรูทำงกำย แม่ตอ้งเอำใจใส่ไม่ใหลู้กมีโรคภยัไขเ้จบ็ แม่คอยปกป้องไม่ใหภ้ยัมำถึงตวัลูกได ้
ไม่ยอมใหใ้ครมำรังแกเม่ือลูกโตข้ึนก็สอนใหลู้กระวงัระไว ไม่ไวใ้จคนง่ำย ๆ เพื่อจะไม่ตอ้งถูก
หลอกลวงหรือน ำลูกไปหำผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม 

ศัตรูทำงใจ แม่ตอ้งป้องกนัลูกจำกศตัรูท่ีมำรบกวนควำมคิดของลูก ในปัจจุบนัภำพท่ีแสดงออก
ในโทรทศัน์ก็ดีส่ือต่ำง ๆ ก็ดี มีหลำยอยำ่งท่ีชกัชวนใหจิ้ตใจของลูกหมกหมุ่นอยูก่บัเร่ืองทำงเพศ หรือ
ควำมตอ้งกำรฝ่ำยเน้ือหนงัเช่นเส้ือผำ้แบบใหม่ ทรงผมแปลก ๆ ควำมคิดท่ีต่อตำ้น สังคม กำรชกัน ำ 
ไปสู่อบำยมุขต่ำง ๆ แม่ตอ้งระแวดระวงัคอยสอนลูกใหรู้้จกัผดิชอบชัว่ดี ในสมยัก่อนลูกท่ีประพฤติตน
ไม่ดี จะมีค ำกล่ำววำ่ เพรำะพ่อแม่ไม่สั่งสอนอบรม สมยัน้ีแม่ตอ้งเอำใจใส่ ทนัเกมส์ ไม่ตกยคุตกสมยั ไม่
ตกข่ำวตอ้งหูไวตำไว มิฉะนั้นแม่จะตำมลูกไม่ทนั แม่ตอ้งคอยดูแลวำ่ลูกเขำ้ห้องสนทนำกบัใครใน
อินเตอร์เน็ต สอนวธีิป้องกนัตนจำกคนแปลกหนำ้ ใส่ควำมคิดดี ๆ ลงไปในลูกใหลู้กมีควำมแขง็แกร่ง
ทำงอำรมณ์ ไม่อ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้มง่ำย ๆ 
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ศัตรูทำงวญิญำณ มำรซำตำนมำเพื่อลกั ฆ่ำและท ำลำย แม่ตอ้งใส่ใจในวิญญำณจิตของลูกน ำลูก
เขำ้ใกลพ้ระเจำ้ตั้งแต่เล็ก สอนใหลู้กรู้จกันมสักำรพระเจำ้หำหนงัสือพระคมัภีร์รูปภำพใหลู้กอ่ำนเม่ือยงั
เล็กแม่ตอ้งสอนใหลู้กอธิษฐำน และอบรมใหลู้กด ำเนินตำมพระวจนะของพระเจำ้ ขำ้พเจำ้เคยเห็นบำง
ครอบครัวพำลูกไปโบสถใ์หเ้ขำ้เรียนรววีำรศึกษำ แต่ไม่ค่อยอบรมลูกใหป้ระพฤติตำมพระวจนะ ซ่ึงท ำ
ใหชี้วติคริสเตียนของลูกไม่สมบูรณ์ แม่ตอ้งถ่ำยทอด ควำมรักของพระเจำ้แก่ลูกดว้ยกำรวำงมืออธิษฐำน
ใหลู้กเสมอ แม่ตอ้งอธิษฐำนเพื่อชีวติท่ีดีของลูกในอนำคตแม่ตอ้งหวงแหนลูก ไม่ใหเ้ขำ้ไปขอ้งเก่ียวกบั
กิจกำรของมำรเหมือนดงัท่ีพระเจำ้ทรงหวงแหนเรำ 

จะเห็นค ำวำ่แม่มีควำมหมำยมำกจริง ๆ และน่ีก็เป็นแค่ควำมหมำยของค ำวำ่แม่เพียงบำงส่วน 
คนท่ีจะเป็นแม่ไดส้มบูรณ์ไม่เพียงแต่ใหก้ ำเนิดลูกเท่ำนั้น แต่ตอ้งเล้ียงลูกเป็น ท่ีจริงแลว้น่ำจะมีกำร
จดัท ำหลกัสูตรหรือคู่มือในกำรเล้ียงดูและอบรมลูก เพื่อท่ีเด็ก ๆ ในคริสตจกัรจะไดเ้ติบโตมำอยำ่งมี
คุณภำพ โดยเฉพำะผูท่ี้เป็นผูน้ ำของคริสตจกัรควรจะตอ้งเป็นแบบอยำ่งในกำรเล้ียงดูบุตรหลำนและ
คริสตจกัรควรท่ีจะเขำ้มำมีส่วนในกำรดูแลเด็กและเอำใจใส่ครอบครัวในคริสตจกัรดว้ย 

โลกเรำขำดตวัอยำ่งท่ีดีมำนำนแลว้ และเด็ก ๆ ในคริสตจกัรก็มีจ  ำนวนไม่นอ้ยท่ีหลงและพลำด
ไปและพอ่แม่ โดยเฉพำะแม่ท่ีมีควำมใกลชิ้ดลูกมำกท่ีสุดจะตอ้งเป็นแบบอยำ่งใหแ้ก่ลูก เพื่อลูกจะรู้จกั
ควำมรักของพระเจำ้และน ำไปใชใ้นชีวติของเขำก็โดยทำงควำมรักท่ีแม่มีใหแ้ก่เขำนัน่เอง 
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