ประกวดเรียงความเทิดพระคุณแม่ ยุคดิจิทลั เรื่อง ด้ วยรักของแม่
ชื่อ เด็กหญิงวิญาดา นามสกุล เพ็งสกุล ระดับการแข่ งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน บ้ านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์ อุทศิ 2)
จังหวัด สงขลา

ด้ วยรักของแม่
โอ้มารดาดุจนางฟ้ าแสนประเสริ ฐ
แม่อุม้ ชูดูแลเป็ นอย่างดี
แสนภูมิใจได้เกิดเป็ นลูกแม่
แม่คอยเฝ้ าคอยห่วงด้วยดวงใจ

ให้กาเนิ ดดวงชีวาพาสุ ขศรี
มอบชีวีรักนี้ดว้ ยดวงใจ
มอบรักแท้แก่เราแสนยิง่ ใหญ่
เหนืออื่นใดน้ าใจแม่แสนมัน่ คง
(เด็กหญิงวิญาดา เพ็งสกุล ผูแ้ ต่ง)

น้ าที่ดีที่สุดหากจะเลือกสรรยี่หอ้ ดังๆมากล่าวถึง ก็คงจะหาน้ าที่ดีที่สุดกว่าน้ ายีห่ ้อนี้คงไม่มีอีก
แล้ว น้ ายีห่ อ้ นี้กลัน่ ผสมจากเลือดในอกและกลัน่ จากความรักจากดวงใจของแม่ นัน่ ก็คือน้ านมของแม่เราเอง
เป็ นน้ านมที่หวานซึ้ งกว่าน้ าตาลหรื อน้ าผึ้งชนิดใดบนโลกนี้ เป็ นน้ าที่เลี้ยงลูกน้อย เป็ นน้ าอมตะ ที่สร้างพลัง
ความรักอันยิง่ ใหญ่ให้ลูกน้อยจนเติบใหญ่ ด้วยพระคุณอันล้นฟ้ า ดังบทเพลง.....นา้ ตาลใส่ นา้ ผึง้ ยังไม่ หวานซึ้ง
เท่านา้ นมมารดา จากเลือดในอก กลัน่ ด้ วยความเสน่ หา หล่ อเลีย้ งลูกมา จนเจริ ญวัย.....(เพลง น้ าใจแม่ ขับร้อง :
มนัสพล บารุ ง)
คาว่า “ แม่” สาหรับตัวหนูเองนั้น มีความหมายมากกว่าคาพูดเพียงคาๆเดียว แม่เป็ นผูม้ ีพระคุณ
อันล้ าค่า ยิง่ ใหญ่เกินกว่าจะหาอะไรมาเทียบได้ แม่คือผูท้ ี่อดทน อุม้ ท้อง ตั้งครรภ์ลูกน้อยเป็ นระยะเวลาถึง 9
เดือนและเลี้ยงหนูมาจนถึงปั จจุบนั นี้ ในขณะที่หนูยงั เป็ นเด็ก หนูเป็ นคนหนึ่งที่มีสภาพร่ างกายไม่แข็งแรงนัก
แม่ตอ้ งคอยดูแล ทะนุ ถนอมดัง่ แก้วตาดวงใจ แม่หาทางสนับสนุ นให้หนูได้เล่นกี ฬาเสมอมา ซึ่ งทาให้ตวั หนู
ชื่นชอบในกีฬาเป็ นอย่างมากและเข้าสู่ การแข่งขันในระดับต่างๆได้ เมื่อหนูแข่งขันเมื่อไหร่ ก็มกั จะมีคุณแม่คอย
มองดูอยูข่ า้ งสนามเสมอ คอยช่วยเป็ นกาลังใจ คอยซับเหงื่อให้ คอยซับน้ าตาให้ยามที่หนูพ่ายแพ้ ท้อแท้ มา
เชี ยร์ ให้กาลังใจหนู บางครั้งก็ถึงขั้นยอมที่จะลางานมายืนตากแสงแดดร้อนมากๆเพื่อให้กาลังใจหนู ครั้งหนึ่ ง
หนูเคยถามคุณแม่วา่ ทาไมถึงยอมลางานมาเพื่อหนู แล้วทาไมแม่ไม่ไปนัง่ ในที่ร่ม แม่บอกว่าหนูคือดวงใจของ
แม่ คาพูดของแม่เป็ นแรงผลักดัน และเป็ นกาลังใจในการแข่งขันทุกครั้งเสมอมา หนูเป็ นความภูมิใจของแม่
ถึงแม้ตอนนั้นหนูยงั เป็ นแค่เด็กน้อยคนหนึ่ง แต่ประโยคที่แม่บอกหนูน้ นั ได้แผ่ความอบอุ่นใจ สายใยรักเป็ นรัก
แท้รักที่บริ สุทธิ์ กว่าที่จะมาบรรยายเป็ นตัวอักษรได้ รักของแม่ได้มอบให้แก่หนูเสมอมา

ด้วยในความเป็ นเด็กที่ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้บ่อยครั้ง ในบางครั้งก็เป็ นหนักพอสมควร และคนที่
คอยดูแลก็ไม่ใช่ คุณหมอหรื อพยาบาลที่ไหน มีแต่คุณแม่ของหนู คุ ณแม่ที่เป็ นทั้งคุณหมอ พยาบาลในคนๆ
เดียวกัน แม่ไม่เคยบ่นราคาญหรื อเห็นว่าหนูเป็ นภาระเลยแม้แต่นอ้ ย ท่านมีแต่คอยดูแลเอาใจใส่ คอยถามหนู
ว่าหนูปวดหัวมากไหม เจ็บตรงไหนอีกหรื อเปล่า ดีข้ ึนแล้วหรื อยัง ไม่มีแม้แต่จะเอ่ยคาพูดที่ทาให้หนูเสี ยใจ
หรื อเศร้าใจในตอนที่เจ็บป่ วยเลย
บางคนบอกว่าหนูเป็ นเด็กคนหนึ่งที่โชคดีในเรื่ องการเรี ยนรู้ได้เร็ ว แต่กว่าหนูจะพัฒนาได้แบบ
นี้ หนูตอ้ งได้รับการเรี ยนรู ้และการสั่งสอนมาก่อนเสมอ ซึ่ งคุณครู คนแรกของหนู ที่สอนหนูได้แบบนี้ คือคุณ
แม่ แม่ที่เปรี ยบดัง่ คุณครู ที่เก่งมากที่สุดและเป็ นคุณครู ที่หนึ่งในดวงใจน้อยๆของหนู คุณแม่ไม่ได้เรี ยนจบใน
ด้านการศึกษา แต่ท่านได้สอนหลายๆสิ่ งมากมายให้กบั ตัวหนู ท่านสอนหนู ในด้านการเรี ยน ฝึ กเขียน ฝึ ก
อ่าน แต่สาหรับคุณครู คนนี้ ของหนู ได้สอนอะไรมากกว่านั้น อีกทั้งท่านได้สอนในเรื่ องมารยาท การเคารพ
ผูอ้ ื่น การมีน้ าใจ ซึ่ งมันมีอีกหลายอย่างที่ท่านได้สั่งสอนหนู แต่หากรวมๆกันแล้วนั้น สิ่ งที่ท่านได้สั่งสอนไว้
คือการสั่งสอนให้หนูเองเป็ นคนดี ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว และสังคม
บางปั ญหาหนู ตอ้ งการคนที่ปรึ กษา ร่ วมช่ วยแก้ปัญหาไปด้วยกัน ผูท้ ี่ดูออกและถามไถ่เป็ น
ห่ วงหนู ก็คือคุณแม่ของหนู เอง ท่านคอยสังเกตและเรี ยกหนูมาคุยกันถึงเรื่ องปั ญหาที่หนูกาลังเผชิญกับมันอยู่
และเมื่อหนูยอมที่จะเล่าให้คุณแม่ฟัง ผลที่ได้รับจากการปรึ กษาจากท่าน หนูรู้สึกดีใจเกินกว่าที่จะเก็บรอยยิม้ เอาไว้ได้
หนูจึงคิดเสมอว่า การหันกลับมาปรึ กษาคนครอบครัวมักช่วยเหลือหนูได้ในยามทุกข์ใจเสมอ
เวลาผ่า นไปหลายปี แม่ ได้ทาหน้าที่ และเป็ นเกื อบทุ กอย่า งในชี วิตของหนู ในขณะที่เรา
เติบโตขึ้น ท่านได้แก่ชราลงทุกๆวัน ในวันนี้ ตวั เราเองได้ทาอะไรให้แด่คุณแม่หรื อยัง หากเราสามารถทาได้
ก็ควรทดแทนบุญคุณของท่าน ให้ท่านได้เห็นว่าเรารักท่านแค่ไหน แม่ของหนูคือยอดสตรี ผปู ้ ระเสริ ฐ พระคุณ
ของท่าน เกินคากล่าวพร่ าพรรณนา ด้วยน้ าใจที่บริ สุทธิ์ ของแม่น้ ี ดังบทเพลงที่ร้องไว้วา่ . “.น้าฝนยังตกในบาง
ครา แต่ นา้ ใจมารดา มีให้ ตลอดไป........” (เพลงน้ าใจแม่ ขับร้อง: มนัสพล บารุ ง )

