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แม่เป็นผู้เลีย้งดู! 
อ.ธงชัย  ประดบัชนานุรัตน์ 

ในประเทศไทยของเราน้ัน วันแม่ คือวนัที ่12 สิงหาคม ของทุกปี เพราะเราถือเอาวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ เป็น “วนัแม่แห่งชาติ” 

ส ำหรับชำวอเมริกนันั้น วนัแม่ ถือก ำหนดข้ึนโดยเร่ิมจำกนำง แอนนำ เอม็ จำร์วสิ คุณครูท่ีรัฐ ฟิ
ลำเดลเฟีย เป็นผูผ้ลดัดนัใหมี้กำรก ำหนดวนัแม่ข้ึนในสหรัฐอเมริกำ หลงัจำกนั้นอีก 2 ปีในปี ค.ศ.1914 
หรือ พ.ศ.2457 ประธำนำธิบดี วดูโรว ์วลิสัน ก็ไดป้ระกำศให ้วนัอำทิตยท่ี์ 2 ของเดือนพฤษภำคมของ
ทุกปี เป็นวนัแม่ของชำวอเมริกนั! 

ถึงแมว้ำ่ วนัแม่ไทยกบัวนัแม่อเมริกนั จะคนละวนักนั! แต่แทจ้ริงแลว้ไม่วำ่จะเป็นคนชนชำติใด 
หรือภำษำใดต่ำงลว้นแต่ซำบซ้ึงในพระคุณของมำรดำของตนทั้งส้ิน เพียงแต่วำ่พวกเขำอำจจะส ำแดง
ควำมซำบซ้ึงนั้นออกมำในรูปแบบ และวนัเวลำท่ีแตกต่ำงกนัเท่ำนั้น! 

คงจะเป็นเพรำะวำ่ คนในทุกชนเผำ่ต่ำงไดป้ระจกัษช์ดัอยูแ่ลว้วำ่ ผูเ้ป็นแม่นั้นไดแ้บกครรภด์ว้ย
ควำมยำกล ำบำก และยิง่ยำกล ำบำกมำกข้ึนกวำ่นั้นหลำยเท่ำ ในกำรเล้ียงดูทำรกท่ีคลอดออกมำจำกครรภ์
ใหเ้จริญเติบโต จนเติบโตใหญ่เอำตวัรอดไดใ้นโลกกวำ้ง! และส่ิงหน่ึงจำกกำยของแม่ท่ีเล้ียงดูและ
เสริมสร้ำงใหลู้กนอ้ยเจริญเติบโตคือ “น ้ำนมแม่” ซ่ึงเปรียบประดุจอำหำรชั้นเลิศและวเิศษท่ีสุดของมวล
มนุษย ์อนัอุดมดว้ยคุณค่ำท่ีเป่ียมดว้ยควำมรักเอ้ืออำทรของผูเ้ป็นแม่ 

จึงกล่ำวไดว้ำ่ พระเจำ้ทรงเป็นผูท่ี้ใหเ้รำก่อก ำเนิดข้ึนในครรภข์องคุณแม่ของเรำ และจำกนั้น 
คุณแม่ ก็เป็นผูรั้บเล้ียงดูเรำต่อจำกพระเจำ้! 

อยำ่งไรก็ตำม ไม่วำ่จะก่อนคลอดหรือหลงัคลอด ทั้งคุณและผมต่ำงก็จ  ำเป็นตอ้งพึ่งพิงในพระ
เจำ้อยูดี่! 

เหมือนดงัท่ีกษตัริยด์ำวดิตรัสวำ่.... “ตั้งแต่คลอด ขำ้พระองคก์็ตอ้งพึ่งพระองค ์ พระองคท์รง
เป็นพระเจำ้ของขำ้พระองคต์ั้งแต่ขำ้พระองคย์งัอยูใ่นครรภม์ำรดำ” (สดุดี 22:10) 

วนัหน่ึง “นิมิตรำ” หรือ “เลิฟ” ลูกสำวคนเล็กของผมกลบัมำบำ้น พร้อมกบัผลงำนเป็นบท
กลอนภำยใตช่ื้อเร่ือวำ่ “แม่เป็นผูเ้ล้ียงดู” แลว้ยืน่ส่งใหก้บัผูเ้ป็น แม่ พร้อมยิม้กล่ำววำ่ “สุขสันตว์นัแม่
ค่ะ” 

เม่ือภรรยำของผมเปิดออกอ่ำน ผมเห็นเธอฉีกยิม้จนแกม้แทบปริ 
ผมเลยหยบิฉวยมำอ่ำนดู พบใจควำมซ่ึง ๆ กินใจท่ีผูเ้ป็นลูกสำวก ำลงัส่ือสำรกบัผูเ้ป็นแม่ ดงัน้ี 
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“แม่ เป็นผูเ้ล้ียงดูอุม้ชู ลูก 
ควำมพนัผกูท่ี ลูก ไดใ้ช่รักแท ้
ควำมรักท่ีมีใหไ้ม่ผนัแปร 
ควำมประพฤติท่ีควรแกแ้ม่เปล่ียนแปลง 
 

แม่เป็นผูสู้้อบรมบ่มนิสัย 
ส่ิงใด ลูก ไม่เขำ้ใจแม่ช้ีแจง 
คอยช่วยเสริมก ำลงัใหมี้แรง 
รักท่ีใหไ้ม่เคยแสร้งแกลง้ท ำเลย 
 

ยำมเม่ือ ลูก ท  ำผดิก็คิดสอน 
ลูก เดือนร้อน แม่ ก็ไม่น่ิงเฉย 
ยำมเม่ือ ลูก ท  ำดีก็ชมเชย 
ลูก เปรียบเปรย แม่ นั้นดัง่ชีวี 
 

แม่ อุทิศทุ่มแรงทั้งกำยใจ 
เพื่อตอ้งกำรจะให ้ลูก สุขี 
ลูก อยำกแทนดว้ยกำรท ำควำมดี 
ให ้แม่ มีควำมสุขตลอดไป 
 

ผูท่ี้ใหก้ ำเนิดเกิดเรำมำ 
คือมำรดำผูย้อมพลีชีวติให้ 
สอนใหเ้ป็นคนดีเม่ือเติบใหญ่ 
ทุ่มเทใจและกำยเล้ียงดูเรำ 
 

แม่ เป็นครูคนแรกท่ีสอนสั่ง 
คอยปลูกฝังส่ิงดีจนแก่เฒ่ำ 
ผูเ้ป็น ลูก ไดเ้รียนรู้แต่ยงัเยำว ์
เพรำะ แม่ เฝ้ำอบรมตลอดเวลำ 
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ลูก อยำกจะแบ่งเบำะภำระให้ 

เรียนตั้งใจไม่ให ้แม่ ตอ้งวำ่ 
เล้ียงดู แม่ ยำมแม่แก่ชรำ 
ทดแทนวนัเวลำท่ีงอแง 
 

ลูก รู้ซ้ึงพระคุณ แม่ หนกัหนำ 
ลูกกำ้วมำถึงจุดน้ีไดเ้พรำะ แม่ 
เวลำ ลูก เจบ็ป่วยก็ดูแล 
ขอตอบแทนพระคุณ แม่ ท่ีเล้ียงดู” 
 
เม่ือพินิจพิจำรณำเน้ือควำมของบทกลอนน้ีแลว้ ผมกลำ้เป็นพยำนไดว้ำ่ ส่ิงท่ีลูกของผมเขียน

พรรณำนำถึงคุณแม่ของเขำนั้น ลว้นแลว้แต่เป็นควำมจริงทั้งส้ิน เพรำะผมรู้จกั ผูห้ญิงคนน้ีมำรำว 31 ปี 
และไดแ้ต่งงำนอยูกิ่นกบัเธอมำร่วม 24 ปีแลว้! 

ผมยนืยนัไดว้ำ่ เธอเป็นแม่ ท่ีเล้ียงดูลูก ๆ ไดอ้ยำ่งน่ำยกยอ่งจริง ๆ! เธอเป็น แม่ ท่ีคอยอบรมบ่ม
นิสัยและคอยเปล่ียนแปลงแกไ้ขพฤติกรรมของลูกใหอ้ยูใ่นทำงของพระเจำ้อยูต่ลอดเวลำ! 

เธอเป็น แม่ ท่ีคอยช้ีแจงในยำมท่ีลูกไม่เขำ้ใจในบทเรียนหรือในควำมเช่ือ! 
เธอเป็น แม่ ท่ีอุทิศทุ่มเททั้งกำยใจ เพื่อช่วยลูก ๆ ใหฟั้นฝ่ำผำ่นพน้ยำมวกิฤต! 
อยำ่งเช่นในตอนท่ีลูกสำวคนน้ีของผมสอบตกในช่วงประถมตน้ จนอ้ืออึงอ้ือฉำวไปทั้ง

โรงเรียน! เพรำะทั้งพอ่ทั้งแม่จบปริญญำโท แต่ลูกสำวสอบตก! 
เธอผูเ้ป็น แม่ ถึงกบัยอมเสียสละทุกอยำ่ง แมแ้ต่อำชีพกำรงำนท่ีรัก เพื่อช่วยลูกนอ้ยของเธอ 
จนในท่ีสุด เวลำน้ี ลูกสำวคนเล็กน้ี ผำ่นพน้ช่วงหวัเล้ียวหวัต่อนั้นมำไดอ้ยำ่งน่ำอศัจรรย!์ 
เป็นเพรำะพระคุณของพระเจำ้กบัควำมรักของผูเ้ป็นแม่โดยแท!้ 
ในขณะท่ีคุณผูอ่้ำนก ำลงัอ่ำนบทควำมน้ี ลูกสำวคนเล็กของผมคนน้ี คงก ำลงัเดินทำงไป

สหรัฐอเมริกำ ในโครงกำรแลกเปล่ียนของสมำคม AFS เป็นเวลำหน่ึงปี แต่ส่ิงดงักล่ำวน้ีจะเป็นไปไม่ได้
เลย ถำ้เด็กคนน้ีไม่มี “พระเจ้า” และคุณ “แม่” ท่ีรักเธอมำก พอท่ีจะท ำทุกอยำ่งในกำรทุ่มเทและปลูกฝัง
เธอในทำงท่ีควรจะเดินไป! 

ผมก็ไดแ้ต่หวงัวำ่ ในวนัหน่ึงขำ้งหนำ้ เม่ือลูกสำวคนน้ีเติบใหญ่ และคุณแม่ของเธอแก่ชรำ เธอ
จะกระท ำตำมบทกลอนท่ีเธอประพนัธ์ไวน้ัน่คือ “เลีย้งดูแม่ยามแม่แก่ชราทดแทนวันเวลาทีง่อแง”! 
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คุณผูอ่้ำนท่ีรักครับ! ถำ้หำกวนัน้ี คุณแม่ของคุณยงัมีชีวติอยู ่ ไม่วำ่ ท่ำนจะแก่ชรำแลว้หรือไม่ 
คุณไม่จ  ำเป็นตอ้งรีรอท่ีจะทดแทนพระคุณของท่ำน! 

อยำ่ใหท้่ำนตอ้งคร ่ ำครวญอยำ่งทอ้แทแ้ละส้ินหวงั ดงักลอนบทหน่ึงท่ีวำ่... 
“ยำมมีกิจ หวงัใหเ้จำ้ เฝ้ำรับใช ้
ยำมป่วยไข ้หวงัใหเ้จำ้ เฝ้ำรักษำ 
ยำมถึงครำว ล่วงลบั ดบัชีวำ 
หวงัใหเ้จำ้ ปิดตำ ครำส้ินใจ” 
ทำ้ยน้ี ขอใหคุ้ณร ำลึกถึงค ำเตือนจำกพระวจนะของพระเจำ้ท่ีวำ่... “ใหลู้กหลำนนั้นหดัปฏิบติั

หนำ้ท่ีทำงศำสนำโดยปฏิบติักบัครอบครัวของตนก่อนและใหต้อบแทนคุณบิดำ มำรดำ เพรำะวำ่กำร
กระท ำเช่นนั้นเป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้!” (1 ทิโมธี 5:4) 

วนัน้ีคุณไดท้  ำส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงพอพระทยัเช่นน้ีแลว้หรือยงั? 
ถำ้ยงั! รีบวำงมือจำกงำนทุกอยำ่งท่ีคุณก ำลงักระท ำอยูแ่มแ้ต่งำนท่ีคุณเรียกวำ่ “งำนรับใชพ้ระ

เจำ้” แลว้รีบไปท ำดีต่อคุณแม่ของคุณ ในนำมขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของคุณ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมำ : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ฉบบัท่ี 293 กรกฎำคม – สิงหำคม 2003, 

หนำ้ 6-8. 


