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วนัแม่ผู้ให้ก ำเนิด! 
อจ.ธงชัย  ประดบัชนำนุรัตน์ 

ในปี 1890 คุณครู แมรี ที ซาสซีน เสนอในท่ีประชุมครูทัว่ประเทศ ท่ีมลรัฐ เคนทกักี 
สหรัฐอเมริกา ให้จดังานระลึกบุญคุณแม่ ในวนัท่ี 20 เมษายน (ตรงกบัวนัเกิดคุณแม่ของเธอ) 

แต่ไม่มีใครเห็นดว้ย! 
ในปี 1892 โรเบิร์ต เค คมัมินส์ อาจารยใ์หญ่รววีารศึกษาใน บลัติมอร์ เสนอใหถื้อเอาวนัตาย

ของนกัประดิษฐห์ญิงนามวา่ อีมิลี พลูแมน ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม เป็นวนัแม่ 
แต่ก็ไม่เป็นท่ีนิยม! 
จนกระทัง่ แอนนา เอม็ ยาร์วิส ชาวฟิลาเดเฟีย ปลุกกระแสวนัแม่ไดส้ าเร็จ ในปี 1910 มลรัฐ โอ

คลาโฮมาเวสตเ์วอร์จิเนีย และวอชิงตนั รับรองวนัแม่อยา่งเป็นทางการ! 
และในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 1914 ประธานาธิบดีวดูโรว ์ วลิสัน ไดป้ระกาศรับรอง “วนัแม่

แห่งชำติ” และใหป้ระดบัธงชาติในวนัอาทิตยท่ี์ 2 ของเดือนพฤษภาคม! 
น่าช่ืนชมแทน แอนนา เอม็ยาร์วสิ ท่ีผลกัดนั “วนัแม่” จนส าเร็จ แต่ตวัเธอเองกลบัตอ้งตายใน

โรงพยาบาล เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 1948 โดยไม่มีลูก ๆ มาดูใจ เพราะเธอเป็นสาวโสด (ตลอด 84 ปี) 
จนวนัตาย! 

ส าหรับประเทศไทย นั้นเดิมรัฐบาลของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประกาศใหว้นัท่ี 15 เมษายน 
เป็น “วนัแม่แห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) จนกระทัง่ไดเ้ปล่ียนมาถือเอาวนัท่ี 12 สิงหาคม 
ซ่ึงเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเป็นวนัแม่แห่งชาติ ตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1976 (พ.ศ. 2519)! 

ค าวา่ “แม่” หมายความวา่ “หญิงผูใ้หก้  าเนิดหรือเล้ียงดูลูก” 
คุณผูอ่้านคิดวา่ใครเป็นบุคคลท่ีคู่ควรต่อการเป็นแม่มากกวา่กนั ระหวา่งหญิงผูใ้หก้  าเนิดบุตร 

แต่ไม่เล้ียงดู 
กบัหญิงผูเ้ล้ียงดูเด็กคนนั้นประดุจบุตร ทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูใ้หก้  าเนิดเขา? 
ช่างน่าเศร้าท่ีในทุกวนัน้ี มีข่าวตามหนา้หนงัสือพิมพเ์ป็นประจ าวา่ หญิงผูใ้หก้  าเนิดบุตรกลบั

พิฆาตบุตรแรกเกิดของตนเองอยา่งไร้จิตผกูพนัแห่งสายโลหิต และความละอายต่อบาป! 
อีกทั้งยงัมีหญิงอีกไม่นอ้ย ท่ีใหก้ าเนิดบุตรของตนแลว้แอบเอาไปทิ้งตามขยะหนา้บา้นคนอ่ืน

หรือตามสะพานเพราะไม่พร้อมจะเล้ียงดู! 
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ผูห้ญิงอยา่งน้ี สมควรไดรั้บการเรียกขานดว้ยค าสูงส่งวา่ “แม่” หรอกหรือ? 
ผมวา่ คนท่ีใหก้ าเนิดบุตรและเล้ียงดูบุตรของตนนั้นน่าสรรเสริญ! 
แต่คนท่ีไม่ไดเ้ป็นผูใ้หก้  าเนิดโดยตรง แต่เล้ียงดูเด็กคนนั้น ประดุจบุตรของตนอยา่งสุดหวัใจ 

กลบัน่ายกยอ่งกวา่! 
ในพระคมัภีร์กล่าวถึงแม่ มาตั้งแต่หนงัสือปฐมกาล! 
โดยเร่ิมตน้จาก แม่คนแรกของโลก ผูมี้นามวา่ เอวา (EVA) 
อาดมัผูเ้ป็นสามี เรียกเธอวา่ “เอวา” แปลวา่ “มีชีวติอยู”่ เพราะนางเป็น “มารดาของปวงชนท่ีมี

ชีวติ” (ปฐมกาล 3:20) 
และกล่าวถึง “ซาราห์” (Sarah) ผูเ้ป็นภรรยาของอบัราฮมั เพราะนางเป็นผู ้ “ใหก้ าเนิดชนหลาย

ชาติ” (ปฐมกาล 17:16) 
นอกจากน้ี พระคมัภีร์ยงักล่าวถึง ผูเ้ป็นแม่ท่ีส าคญัอีกหลาย ๆ คน อาทิ เช่น 
-ทำมำร์ (ภรรยาของยดูาห์) ผูเ้ป็นมารดาของ เปเรศ กบั เศราห์ 
-รำหับ (ภรรยาของสัลโมน) ผูเ้ป็นมารดาของ โบอาส 
-รูธ (ภรรยาของโบอาส) ผูเ้ป็นมารดาของโอเบด 
-บัทเชบำ (ภรรยาของดาวดิ) ผูเ้ป็นมารดาของซาโลมอน และ 
-มำรีย์ (ภรรยาของโยเซฟ) ผูเ้ป็นมารดาของพระเยซู ฯลฯ (มทัธิว 1:3, 5:24-25, 2 ซามูเอล 

12:24) 
แทจ้ริงค าวา่ “แม่” น้ี มีความหมายกวา้งขวางดุจมหรรณพ เวลาจะเรียกผูห้ญิงท่ีอายนุอ้ยกวา่

ดว้ยความรักใคร่ สนิทสนม ก็จะเรียกวา่ แม่น่ัน, แม่น่ี หรือ แม่คุณ! 
-จะเรียกผูเ้ป็นหวัหนา้หรือนาย ก็เรียกวา่ แม่ทพั! 
-จะเรียกส่ิงท่ีเป็นประธานของส่ิงต่าง ๆ ในพวกเดียวกนัก็เรียก แม่แบบ! 
-จะเรียกช้ินใหญ่กวา่ในจ าพวกส่ิงท่ีส าหรับกนัก็เรียกวา่ แม่ เช่น แม่กุญแจ, แม่น ำ้! 
-จะเรียกหวัหนา้ผูรั้บผดิชอบในงานบางอยา่งก็เรียกวา่ แม่งำน! 
-จะเรียกหวัขอ้ใหญ่ ๆ ก็เรียกวา่ แม่บท! 
-จะเรียกภรรยาพอ่บา้น หรือผูจ้ดัการงานภายในบา้นหรือในสถานท่ีต่าง ๆ ก็เรียกวา่ แม่บ้ำน! 
-จะเรียกหญิงผูมี้จิตใจเมตตาปรานี ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นนิจก็เรียกวา่ แม่พระ! 
-จะเรียกหญิงผูอุ้ปถมัภพ์ระเอกลิเกหรือนายวงดนตรีลูกทุ่ง ก็เรียกวา่ แม่ยก! 
-จะเรียกแม่ของเมียทูลหวั ก็เรียกวา่ แม่ยำย! 
-จะเรียกหญิงท่ีท าหนา้ท่ีชกัน า เพื่อใหช้ายหญิงไดแ้ต่งงานกนั ก็เรียกวา่ แม่ส่ือ แม่ชัก! 
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ดงันั้น จะเห็นแลว้นะครับวา่ ค  าวา่ “แม่” น้ีส าคญัคบัฟ้าเพียงไร! 
หวงัวา่ในวนัแม่และวนัของแม่ท่ี (เหลือนอ้ยลงทุกวนั) เราผูย้งัคงมีคุณแม่อยู ่จะรู้จกัช่ืนชม และ

ฉวยโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านก่อนท่ีโอกาสจะหมดส้ินลง! 
อ.เปาโล กล่าวเตือนสติไวว้า่... 
“...ใหลู้กหลาน...หดัปฏิบติัหนา้ท่ีทางศาสนา โดยปฏิบติักบัครอบครัวของตนก่อน และใหต้อบ

แทนคุณ (บิดา) มารดา เพราะวา่การกระท าเช่นน้ีเป็นท่ี พอพระทยัพระเจา้!” (1 ทิโมธี 5:4) 
ดงันั้น ไม่วา่ผูใ้หก้  าเนิดคุณจะเล้ียงดูคุณมาหรือไม่? หรือผูท่ี้เล้ียงคุณมาจะใหก้ าเนิดคุณหรือไม่? 

สตรีผูป้ระเสริฐทั้ง 2 ประเภทลว้นเป็นคุณแม่ของคุณ! 
วนัน้ี คุณตอบแทนพระคุณของคุณแม่ของคุณหรือยงั?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 55 ฉบบัท่ี 299 กรกฎาคม – สิงหาคม 

2004, หนา้ 19-20. 


