
รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๑ 
สาระน่ารู้ประจ าวันจันทร์  ท่ี ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ๑๒ สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” 

“ แม่ ” ค าค านี้เป็นค าสูง เป็นมงคลแห่งค าอันควรเทิดไว้เหนือบรรดาค าท้ังปวงในภาษาศาสตร์ เป็นค าท่ี
น่าฟัง ไพเราะเสนาะหู มีความหมายในทางช่ืนอกชื่นใจ เราจึงเรียกคนท่ีก าเนิดเรามาว่า “แม”่ เพราะเรียกค าอื่นคง
ฟังไม่ช่ืนใจมากเท่านี้ และค าว่า “แม่” นี่เองเป็นค าท่ีเด็กมักจะพูดก่อนค าใดๆ เมื่อเริ่มพูดได้ เด็กต้องพูดค าว่า แม่
ก่อน แม้ว่าจะพูดไม่ชัด ออกเสียงเป็น มะ เป็น แมะ อะไรไปก็ได้ แต่จุดหมายของเขาก็คือเรียกคนท่ีเขารู้จักมาก่อน
ใครๆ ผู้ท่ีใกล้ชิดมากกว่าใคร ผู้เฝ้าดูแลอุ้มชูทะนุถนอมชีวิตน้อยๆในครรภ์มากว่า ๙ เดือน 

วันแม่แห่งชาติ เป็นวันส าคัญท่ีถูกก าหนดขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ บุคคลท่ีส าคัญมากท่ีสุด
ในชีวิตมนุษย์ทุกคน เพราะแม่นั้นเปรียบดังเทวดา ผู้ให้ชีวิต ผู้คอยดูแลคุ้มครองรักษา มอบความรัก ความอบอุ่น 
อุ้มชูบุตรไปสู่ความเจริญท้ังกาย ท้ังใจ เป็นผู้ร่วมทุกข์ในยามท่ีลูกตกต่ าและเหนื่อยยาก เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทร
ให้ท่ีปกป้องลูกให้ร่มเย็นเป็นสุข ด่ังพระในบ้านท่ีบุตรควรกราบไหว้บูชา สักการะทุกวันเวลา เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
เหนือส่ิงอื่นใด 

"กตัญญู กตเวที" คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นลูกนั้นรวมอยู่ใน ๒ ค านี้ 

กตัญญู หมายถึงเห็นคุณท่าน คือเห็นด้วยใจ ด้วยปัญญา ว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างแท้จริง คุณของพ่อ แม่
ดูได้จากการอุปการะเล้ียงดูเรามา ตามธรรมดาของคนท่ัว ๆ ไป เมื่อจะอุปการะใครเขาต้องเห็นทางได้ เช่น เห็น
หลักทรัพย์ หรือดูนิสัยใจคอ ต่อเมื่อแน่ใจแล้วว่าอุปการคุณของเขาจะไม่สูญเปล่า แต่ท่ีบิดา มารดา ท าโดยบริสุทธิ์
ใจ ไม่ได้มองถึงหลักประกันใด ๆ เลย 

กตเวที หมายถึง การทดแทนพระคุณของท่าน การท าให้ผู้อื่นรู้ว่า ท่านมีคุณแก่เราอย่างไรบ้าง มากน้อยเพียงใด 
การประกาศคุณพ่อแม่ท่ีดีท่ีสุดก็คือการประพฤติตนของเรา เพราะเราก็คือตัวแทนของพ่อแม่ท้ังเลือดเนื้อก็แบ่งมา
จากท่าน ตลอดจนนิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่าน ความประพฤติของเรานี่แหละจะเป็นเครื่อง
ประกาศคุณพ่อแม่อย่างดีท่ีสุด ประกาศคุณความดีของท่านด้วยความดีของตัวเราเองต้ังแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จะท า
ให้ท่านมีความสุขใจอย่างยิ่ง 

ท่ีมา : www.google.com 

 

 

 

 

 

 



รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๑ 
สาระน่ารู้ประจ าวันอังคาร  ท่ี ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แม่ ผู้อยู่เบ้ืองหลังความส าเร็จ 
 ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรามีใครหลายคนผ่านเข้ามาในชีวิต เพียงแค่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป แต่บางส่ิง
บางอย่างเข้ามาเพื่อเติมเต็มชีวิตของเราก็เป็นไปได้อย่างท่ีรู้จักกันอยู่ว่าหลากหลายคนก็หลากหลายประเภท แต่จะ
มีสักกี่คนท่ีจริงใจกับเรา ทุกคนเมื่อเติบโตขึ้นก็แสวงหาคนท่ีจะมาเติมเต็มชีวิตเราให้เป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์ ทุกๆคนต่าง
มองไปข้างหน้าเพื่อไปไขว่คว้าอนาคตของตนท่ีสดใส หากแต่คนเหล่านั้นรู้บ้างหรือไม่ว่ามีใครคนหนึ่งคอยดูแล
ประคับประคองเราอยู่ไม่ห่าง คอยเฝ้ามองการเจริญเติบโตเราอยู่ข้างหลังอย่างห่วงใยและเบื้องหลังทุกๆ
ความส าเร็จของเรา ท่ีส าเร็จได้ก็ด้วยนั้นคือ คนท่ีอยู่ใกล้ตัวเรามากท่ีสุดท่ีน้อยคนจะเหลียวหลังกลับมองและคนๆ
นั้นก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน คือ แม่ ของเรานั่นเอง 
พระในบ้าน 
 ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่หันเข้าวัดท าบุญกันมากขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองหรือส่ิงรอบตัวท่ีท าให้
เป็นทุกข์ ส่วนใหญ่ก็จะมาท าบุญท่ีวัดกันไม่เคยขาด เพราะคิดว่าเป็นสถานท่ี ท่ีสงบมีความน่าเช่ือถือมีส่ิงยึดเหนี่ยว
จิตใจ แต่จะมีสักกี่คนท่ีเมื่อเวลาทุกข์จะมองหาพระในบ้านเพราะต่างคนส่วนใหญ่เมื่อเป็นทุกข์ก็พึงแต่จะออกจาก
บ้านไปยังสถานท่ีต่างๆท่ีท าให้คลายทุกข์ แต่พระท่ีอยู่ในบ้านไม่เคยดูแลเอาใจใส่แต่กลับกันชอบท าบุญกับคนนอก
บ้านจัดหาของดีๆต่างๆถวาย ปล่อยให้พระในบ้านนั้นกินตามมีตามเกิด ท่านรู้หรือไม่ว่าส่ิงท่ีท่านเรียกว่าท าบุญนั้น
จริงแล้วคือการท าตามกระแสเพราะคิดว่าท าแล้วได้ขึ้นสวรรค์ แต่คนท่ีต้ังท้อง คลอด และเล้ียงดูท่านมาจนเติบ
ใหญ่ กลับท้ิงท่านไว้ในบ้านท่ีท่ีลูกท้ังหลายคิดว่าเป็นทุกข์ ท่านลองท าดีกับ บิดา มารดา หรือ พระในบ้านของท่าน
ให้จงเหมือนท าดีกับพระนอกบ้าน เพียงเท่านี้ความสุขก็จะกลับมาอยู่ท่ีบ้านอย่างเช่นเคย 
ท่ีมา : www.google.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๑ 
สาระน่ารู้ประจ าวันพุธ  ท่ี ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ดอกมะลิ ดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่ 

ดอกไม้ดอกเล็ก ๆ สีขาวบริสุทธิ์ที่มีกลิ่นหอมชวนดมอย่าง "ดอกมะลิ" ถูกน ามาใช้เป็นดอกไม้
สัญลักษณ์ "วันแม่" เพราะดอกมะลิเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีให้ลูกน้อยไม่มีวันเสื่อมคลาย 
เหมือนกับความหอมของดอกมะลิท่ีหอมนาน และออกดอกตลอดท้ังปี นอกจากนี้ คนไทยยังนิยมน าดอกมะลิมา
ร้อยมาลัยบูชาพระ ดังนั้น ดอกมะลิ จึงเปรียบเสมือนการบูชาแม่ผู้มีพระคุณของลูก ๆ ทุกคน 

อย่างไรก็ตาม ดอกมะลิ ดอกไม้ไทยแท้ชนิดนี้ ไม่ได้มีดีแค่ความหอม หรือน าไปร้อยมาลัย  แต่ยังเป็นดอกไม้ท่ีมี
ประโยชน์อีกมากมาย รวมท้ังแฝงไว้ด้วยสรรพคุณทางยาในการช่วยบ าบัดและรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างดีเยี่ยม
โดยท่ีเราคาดไม่ถึง 

คุณค่าและคุณประโยชน์ 
          คนสมัยก่อน นอกจากจะนิยมปลูกดอกมะลิเอาไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อช่ืนชมกับดอกสีขาวสวย
นุ่มนวลชวนมองแล้ว เขายังเก็บดอกมะลิตูมมาใส่พาน หรือถ้ามีเวลาว่างพอก็จะน ามาร้อยเป็นมาลัยกราบบูชาพระ
อีกด้วย  กล่ินหอมอ่อน ๆ อบอวลของดอกมะลิท่ีอยู่ในห้องพระ ให้ความรู้สึกสงบใจอีกต่างหาก 
          นอกจากนี้ยังน าดอกมะลิมาลอยในน้ าด่ืมเย็น ๆ ให้แขกผู้มาเยือนได้ด่ืมกันอย่างช่ืนอกชื่นใจ หรือจะน า
ดอกมะลิไปลอยในน้ าเช่ือมกินกับขนมหวานไทย ก็ท าให้มีกล่ินหอมชวนทาน แต่ท้ังนี้ต้องมั่นใจว่า ดอกมะลิท่ี
น ามาใช้ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลง 
          ส่วนประโยชน์ทางสมุนไพรของมะลิก็มีแทบทุกส่วนก็ว่าได้ ไล่กันไปต้ังแต่รากเรื่อยไปจนถึงดอก
ทีเดียว  รากของมะลิแก้ได้สารพัดโรค ทั้งปวดเม่ือย เคล็ดขัดยอก เลือดออกตามไรฟัน รวมทั้งช่วยรักษา
หลอดลมอักเสบได้ด้วย หากน ารากมาฝนกินกับน้ า แก้ร้อนในได้ดี คนที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทรวงอก ให้น า
รากมาประมาณ 1-1.5 กรัม ต้มน้ ากินก็ช่วยได้ 
          ส่วนใบใช้แก้ไข้ที่เกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงได้ดี รวมทั้งรักษาอาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องเสีย 
หากน าใบมาต าแล้วละลายกับน้ าปูนใส แต้มแผลฟกช้ า แผลเรื้อรัง โรคผิวหนังจะหายไวขึ้น ตลอดจนช่วยบ ารุง
สายตา และขับน้ านมสตรีท่ีมีครรภ์ได้ด้วย 
          สุดท้ายคือส่วนของดอก ดอกมะลิ นอกจากความสวยและความหอมแล้ว ยังแก้โรคบิด อาการปวดท้อง 
หากต าให้ละเอียดพอกท่ีขมับ แก้อาการปวดหัวและปวดหูช้ันกลางได้ แถมยังช่วยรักษาแผลพุพอง แก้พิษแมลง
สัตว์กัดต่อย รวมทั้งเป็นยาบ ารุงหัวใจได้อย่างดีเย่ียมอีกขนานหนึ่งด้วย  

ท่ีมา : ขอขอบคณุขอ้มลูจาก  
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รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๑ 
สาระน่ารู้ประจ าวันพฤหัสบดี  ท่ี ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  เรียงความวันแม่ : ร้อยค ารักว่า รักแม่ 

ค าส้ันๆท่ีเรียกว่า แม่ หรือ มารดา เป็นค าท่ีเรียกผู้ให้ก าเนิด และโดยท่ัวไปก็คือ แม่ท่ีเป็นบุคคลส าคัญของ
ครอบครัวแบบ พ่อ แม่ และ ลูก แม ่
เป็นผู้ให้ก าเนิด ผู้มีพระคุณต่อลูก คอยดูแลเอาใจใส่ลูก และส่ังสอนลูกให้เป็นคนดี ถือได้ว่าเป็นครูคนแรกของลูกๆ 
นั้นเป็นความรักท่ีแท้จริง 
จากแม่ท่ีมีให้ลูก หาความรักนี้จากท่ีไหนไม่ได้ นอกจาก “ผู้เป็นแม่” 

แม่ หรือว่าผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้วและให้ก าเนิดลูก และลูกก็จะเรียกผู้หญิงคนนั้นว่า “แม”่ โดยท่ัวไปแล้ว ค าว่าแม่ 
แต่ละภาษามักจะใช้อักษร “ม” เหมือนกันหมด เช่น คนไทย จะเรียกผู้ท่ีให้ก าเนิดว่า “แม”่ ภาษาอังกฤษ จะเรียก
ผู้ท่ีให้ก าเนิดว่า “มาเธอร์ (Mother)” หรือ “มัม (Mom)” 
ภาษาสันสกฤต จะเรียกผู้ให้ก าเนิดว่า “มารดา” ภาษาบาลี จะเรียกผู้ให้ก าเนิดว่า “มาตา” คนจีน จะเรียกผู้ให้

ก าเนิดว่า “ม่าม้า” (แต้จ๋ิว) จีนกลางอ่านว่า มาหมะ （妈妈） คนแขก จะเรียกผู้ให้ก าเนิดว่า “มามี้” คน
ฝรั่งเศส จะเรียกผู้ให้ก าเนิดว่า “มามอง” คนญี่ปุ่น จะเรียกผู้ให้ก าเนิดว่า “โอก้าซัง” 
คนเกาหลี เรียกผู้ให้ก าเนิดว่า “ออมม่า” คนเวียดนาม เรียกผู้ให้ก าเนิดว่า “แม”๊ ออกเสียงใกล้เคียงภาษาไทยมาก 

ดังนั้น ค าว่า “แม่” เป็นค าท่ีศักด์ิสิทธิ์ สูงส่งท่ีสุด เป็นค าท่ีไพเราะกินใจเสมอส าหรับลูกๆ ทุกคน เป็นค าท่ีประกอบ
ไปด้วยศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิอันมีค่าท่ีลูกๆทุกคน ควรจะต้องเทิดทูนบูชาสักการะ และจะต้องควรระลึกอยู่เสมอ ในพระคุณของแม่ 
อย่างท่ีไม่มีวันเส่ือมคลายลูกทุกๆ คนควรตอบแทนพระคุณพ่อแม่ หรือ ผู้ท่ีให้การดูแล เล้ียงดู เราเปรียบเสมือน 

“ต้นไม้ท่ีได้รับการดูแลให้น ้าให้ปุ๋ยไปบ้ารุงล้าต้นจนสมบูรณ์ เมื่อถึงเวลา ไม่ยอมออกดอกออกผล ก็ต้องโค่นทิ ง 
คนท่ีได้รับการเลี ยงดูจนเติบใหญ่ แต่ไม่ยอมตอบแทนคุณพ่อแม่ก็เป็นคนหนักแผ่นดินทองค้า แท้หรือไม่โดนไฟก็รู้ 
คนดีแท้หรือไม่ให้ดูตรงท่ีเลี ยงพ่อแม่ ถ้าดีจริงต้องเลี ยงพ่อแม่ ถ้าไม่เลี ยง แสดงว่าดีไม่จริง เป็นพวกทองชุบ ทองเก๊” 

ท่ีมา : www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://scoop.mthai.com/specialdays/2618.html
http://scoop.mthai.com/fatherday


รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๑ 
สาระน่ารู้ประจ าวันศุกร์  ท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  เรื่องราวความรักของแม่ ลูกทุกข์...แม่ทุกข์กว่า ลูกเจ็บ...แม่เจ็บกว่า 
หลายปีมาแล้ว เช้าวันธรรมดาวันหนึ่ง ฝนตกพร าๆ ต้ังแต่เช้ามืด สองแม่ลูกจูงมือกัน เพื่อแม่จะไปส่งลูกน้อยขึ้น
เรือไปโรงเรียน ท่ีโป๊ะเทียบเรือท่าน้ าศิริราช คนเบียดเสียดกันแน่น แม่กับลูกน้อยเบียดคนลงไปในโป๊ะ เพราะดีกว่า
เปียกฝนท่ีเริ่มลงเม็ดหนาตา พอเหน็เรือที่ขาดช่วงไปนานก าลังจะเข้าเทียบท่า คนก็ยิ่งลงมาบนโป๊ะ หลายคน
ตะโกนบอกให้คนถอยกลับไป เพราะโป๊ะจะรับน้ าหนักไม่ไหว  
          ก่อนที่ใครจะรู้ตัว โป๊ะใหญ่ทรุดตัวลงไปในแม่น้ า ท่ามกลางคลื่นลมแรง ทุกคนตะเกียกตะกายว่ายน้ า
หนีมาขึ้นฝั่ง แม่ของเด็กน้อยถูกลากข้ึนมา เธอร้องตะโกน "ช่วยลูกฉันด้วย ช่วยลูกฉันด้วย ลูกฉันว่ายน้ าไม่เป็น" 
ฝนตกหนัก คลื่นลมแรง ทุกคนพยายามเอาชีวิตรอด ไม่มีใครทันสังเกตเห็นหัวเล็กๆ ท่ีผลุบๆ โผล่ๆ อยู่กลาง
แม่น้ า  
          ก่อนที่ใครจะทันรู้ตัว แม่คนนั้นกระโดดลงไปในแม่น้ า ตะเกียกตะกายไปคว้าลูกน้อยไว้ ก่อนท่ีคล่ืนจะซัด
สองแม่ลูกไกลออกไปจากฝ่ัง เธอว่ายน้ าไม่เป็น ภาพสุดท้ายที่ทุกคนเห็นคือ แม่กอดลูกแนบไว้กับอก ก่อนจะ
ค่อยๆ จมหายไป    แม่ว่ายน้ าไม่เป็น แต่เธอก็เอาชีวิตโอบอุ้มลูกรักไว้ จนวินาทีสุดท้ายของชีวิต  
 ในชีวิตคนคนหนึ่ง จะมีใครสักกี่คน ท่ียอมแลกชีวิตเขาเพื่อเราได้   
          แม่ของเราอาจจะไม่ได้กระโดดน้ าลงไปช่วยเรา แต่ทุกคร้ังที่เราจมลงไปทะเลทุกข์ แม่กระโดดลงไปอุ้ม
เราแนบไว้กับหัวใจแม่ตลอดเวลา 
 "เธอ" คอยเฝ้าดูแลห่วงใย "เรา" ในขณะท่ี "เรา" ไปโหยหา "ความห่วงใย" จากใคร ๆ  
            "เธอ" คอยทุ่มเทกายใจให้ แต่ "เรา" กลับไปทุ่มเท "หัวใจ" ให้ใครอื่น 
            "เธอ" มอบ "ความรัก" ให้อย่างไม่มีเงือ่นไข แต่ "เรา" กลับไปวิ่งตามหา "ความรัก" จากใครต่อใคร  

 
            แล้วรู้ไหม...ขณะท่ีเราก าลังรอ "ค าบอกรัก" จากใครสักคน "เธอ" คนนั้น ก็ก าลังรอ "ค าบอกรัก" จากคนท่ี
เธอรักท่ีสุดอยู่เช่นกัน 

ท่ีมา : www.google.com 

 

 

 

 

 
 


