
 
 

ค ำว่ำแม่ แปลควำมหมำย ไกลเกินคิด 
ลึกถึงจิต วิญญำณ เกินขำนไข 

ควำมลึกซึง้ ตรำตรึง ก้นบึ้งหทัย 
ฝังอยู่ใน กำ้นสมอง ตรองจงดี 

 

เป็นตัวตน หนนี้ เพรำะมีแม ่
เฝ้ำดูแล แต่ในท้อง ป้องปัดฝ ี
ลูกคุดคู้ อยู่ในครรภ์ ผูกพันฤด ี
ก้อนเนื้อนี้ มีชีวี เพรำะมีแม ่

 

ตั้งแต่เท้ำ เท่ำฝำหอย แม่คอยป้อง 
ประคับประคอง ตระกองกอด หยอดนมแท้ 

เลือดในอก กลั่นจำกใจ ใฝ่เหลียวแล 
สองตำแล แม่ซำบซึ้ง ถึงแก่นใจ 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
ลูกเจ็บไข้ ตัวร้อน แม่ร้อนรุ่ม 

แม่โอบอุ้ม ชุ่มทรวง แสนห่วงหำย 

ลูกออดอ้อน นอนเปล แม่เห่ไกว 
ลูกเติบใหญ่ แม่ผ่ำยผอม ถนอมรัก 

 

ตำต่อตำ ใจถึงใจ หทัยตรึง 
แสนซำบซึง้ ถึงแดนใจ หทัยตระหนัก 

ลูกเติบใหญ่ ตรำบวัยปลำย ไม่คลำยรัก 
โอ้แม่จ๋ำ ลูกรัก สุดหวัใจ 

 

คิดถึงแม่ ทุกครำ น้ ำตำปรี ่
ดวงฤดี ชอกช้ ำ น้ ำตำไหล 

พระคุณแม่ แผ่กว้ำง อยู่กลำงใจ 
ทั้งชำตินี้ ชำติไหน ใคร่ตอบแทน 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย ์
 
 

  
 
 

 
 
 

เนื้อเพลง ค่ำน้ ำนม 
 

แม่น้ีมีบุญคณุอันใหญ่หลวง 
ที่เฝ้ำหวง ห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล 

แม่เรำเฝ้ำโอ้ละเห่ 
กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่ำงหันเห ไปจนไกล 

 
แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม 

แม่ผ่ำยผอมย่อมเกิดจำกรกัลูกปักดวงใจ 
เติบโตโอ้เล็กจนใหญ ่

นี่แหละหนำอะไร มิใช่ใดหนำเพรำะค่ำน้ ำนม 
 

ครวญคิดพินจิให้ดี 
ค่ำน้ ำนมแม่น้ี 

จะมีอะไรเหมำะสม 
โอ้ว่ำแม่จ๋ำ ลูกคิดถึงค่ำน้ ำนม 

เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ ำนมให้ลูกดื่มกิน 
 

ค่ำน้ ำนมควรชวนให้ลูกฝัง 
แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้ำหนักกว่ำแผ่นดิน 

บวช เรียนพำกเพียรจนสิน้ 
หยดหนึ่งน้ ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่

เอย 
 
 
 
 
 
 



 
(๑) 

รักผุดผ่อง...ของแม่...แผ่ไพศำล 
จักเปรียบปำน เม็ดทรำย ในโลกหล้ำ 

อีกจ ำนวน ดำวเดือน เกลื่อนนภำ 
น้ ำในธำรำ มหำนที มิเทียบเธอ 

 

แม่รักลูก ผูกพัน จำกครรภ์ตน 
สู้อดทน ทกุข์ยำก ล ำบำกเสมอ 

คอยอำบน้ ำ ป้อนข้ำว เฝ้ำปรนเปรอ 
ลูกเสนอ แม่สนอง ตำมต้องกำร 

 

แม่นั้นหรือ คือผู้ให้ ไม่เคยขัด 
แม่ปรนนิบัติ เพื่อลูก พบสุขศำนต ์
แม่แอ่นอก ปกป้อง ผองภัยพำล 
ให้บุตรตน...พ้นผ่ำน...มำรรำวี 

 

ส่งลูกรัก พำกเพียร เรียนหนังสือ 
เพื่อฝึกปรอื...มุ่งสร้ำง...ทำงวิถี 
เตรียมวิชำ หำเลี้ยงตน ได้ผลด ี

ให้ลูกนี้...มีสุข...ทุกคืนวัน 
 

นมทุกหยด ของแม่ ให้แก่ลูก 
รักพันผูก...ปลูกฝัง..ถงึฝั่งฝัน 
รักของแม่..แน่นัก..รักอนันต์ 
แม่รักลูก..ทุกวัน..อยำ่งมั่นคง 

 
พระคุณแม่ มำกล้น เหลือคณนำ 
ลูกตอบแทน มำรดำ อย่ำลืมหลง 

 
 
 
 

เนื้อเพลง เรำรักแม ่
 

ถ้ำมีใครสักคนที่อดทนทุกเวลำ พร้อมยอม
เหนื่อยล้ำเพื่อเรำโดยไม่เกรง 

ถ้ำมีใครสักคนที่ยอมรับควำมเจ็บไว้เอง  
คิดถึงตัวเองไม่เท่ำเรำ 

 
ถ้ำมีใครสักคนที่ตีเรำทั้งน้ ำตำ  
แล้วก็เป็นคนที่ทำยำให้เรำ 

ถ้ำมีใครสักคนที่คอยเช็ดตัวให้ทุเลำ  
ค่ ำคืนที่เรำไม่สบำย 

 
ร้อยล้ำนควำมผิดของเรำ ที่ใครเขำไม่ใยดี  

มีคนคนนี้คนเดียวที่ให้อภยั 
ปำกบ่นว่ำแสนระอำ ว่ำเรำไม่ดีเท่ำใคร  

แต่ในใจก็รักไม่เปลี่ยน 
 

อยำกขอบคุณฟ้ำ ให้เรำมำเป็นลูกแม่  
รักดีดี รักไม่มีแต่ ไม่เคยได้รับจำกใคร 

มีเพียงคนนี้ ชีวิตก็วำงให้ได้ ค ำเล็กเล็ก ที่ 
ไม่ยิ่งใหญ่ อยำกบอกด้วยหัวใจ…เรำรักแม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กตเวทิตำ...มุ่งกระท ำ...เจตจ ำนง 
ท่ำนปลดปลง ส่งกุศล ผลบุญไป 

 

ปฏิบัติตน ตำมครรลอง ของชีวติ 
ประกอบกิจ พินิจชอบ มอบสุขไซร ้
แม่รื่นรมย์....สมถวิล...ประทินใจ 
ต่ออำยุให้....แม่นั้น....มั่นยืนยำว 

 
 (๒) 

สิบสอง...สิงหำ...เวียนมำถึง 
วันที่แสน ตรำตรึง คนึงหวน 

วันแม่แห่งชำติ จัดไว้ ได้ทบทวน 
ลูกสมควร ร ำลึก ตรึกตรองด ู

 

พระคุณแม่ ล้นฟ้ำ มหำสมุทร 
มำกมำยสุด กล่ำวจบ ครบหมวดหมู ่

 

แม่คือพระ ในบ้ำน หมั่นเชิดช ู
ยำมแม่อยู.่.ดูแลท่ำน..มำรดำเรำ 

 

แม่ชีพยัง..อำยุยั่งยืน..ชืน่ธ ำรง 
พบสุขสันต์ มั่นคง ปลดปลงเศร้ำ 
อยู่ปลอดภัย ไร้โรค โศกบรรเทำ 
ลูกหมั่นเฝ้ำ เอำใจใส ่ใฝ่เกื้อกูล 

 

แม่ท่ำนใด....ไกลลับ...ถึงดับขันธ ์
ได้สู่สวรรค ์วิมำนแมน แดนไอศูรย์ 
สุขรังสรรค์ สร้ำงเสริม นับเพิม่พูน 
ลูกเทิดทูน..ท ำบุญให้..ไม่เลือนลืม 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
(๓) 

แม้ไม่มี จอบเสียม เตรียมขุดเจำะ 
แต่ด้วยเพรำะ รักลูก จิตปลูกฝัง 
ขำตะกุย...คุ้ยดิน...แทบสิ้นพลัง 
ด้วยมุ่งหวัง ลูกรอด อยู่ปลอดภัย 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ลุ้นให้ช่วยลูกช้ำงอย่ำงเหนื่อยหนัก 
ด้วยควำมรักจำกแมไ่ม่สิ้นหวัง 
แม้มีแม่เพียงเดียวดำยใช้พลัง 

ช่วยฉุดรั้งลูกนี้ชีวำคืน 

วิยะดำ  จำรุจินดำ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...... 

 

ค ำว่ำแม่ค ำเดียวนี้ที่ต้องคิด 
ว่ำชีวิตที่เกิดมำอยู่อำศัย 

ถ้ำไม่มีแม่แล้วเห็นเป็นเช่นไร 
จะเกิดมำได้ไหมลองคิดดู 

 

แม่ทนยำกอยู่เก้ำเดือนต้องเตือนจิต 
ว่ำชีวิตที่เกิดได้ไม่อดสู 

เพรำะมีแม่ที่ถนอมกล่อมเลี้ยงดู 
เพื่อลูกอยู่อย่ำงรอดและปลอดภัย 

 

ยำมเด็กเลก็งอแงแม่คอยง้อ 
คอยพะเน้ำพะนอเพรำะหลงใหล 

ตำมใจทุกอย่ำงไม่ห่ำงไกล 
แม้อยำกได้สิ่งใดไม่ขัดเลย 

 

ยำมเจ็บป่วยครั้งใดไม่ละทิ้ง 
ไม่อยู่นิ่งดูดำยไม่นิ่งเฉย 

ดูแลลูกทุกครั้งเหมือนอย่ำงเคย 
ไม่เคยเอ่ยให้ร ำคำญรำนจิตใจ 

 

ลูกเข้ำเรียนเพียรดูอยู่ห่ำงห่ำง 
ไม่ยอมวำงตำมดูอยู่ตรงไหน 
แม้แอบดูอยู่ข้ำงรั้วไม่กลัวใคร 

จะว่ำได้ว่ำอย่ำงไรก็ไม่ฟัง 
 
 
 
 

 

 
เนื้อเพลง กล่อม 

ขับร้องโดย : พุ่มพวง ดวงจันทร์ 
 

ลูกเอ๋ย… นอนเถิดนอนเสียเจ้ำ ยังอ่อนยังเยำว์ 
ขวัญเจ้ำดวงจิตแม่เอ๋ย 

ห่วงจริงแม่ไม่ทิ้งไปเลย นอนเสียเอย  
ตื่นได้เชยชมกัน 

ฟังกล่อมฟังเถอะจอมขวัญ ฟังแม่ร ำพัน  
ให้สวรรค์คุ้มครองเจ้ำ 

ทวยเทพ ครองป่ำครองเขำ  
ลูกยังอ่อนเยำว์โปรดเฝ้ำด ู

 

….ฮืม…… 
 

หลับเสียดวงหทัยของแม่ แม่อยู่ดูแล  
ขวัญแม่นอนเถิดแม่นอน 

ลูกเอ๋ยแม่เฉลยค ำพร บุญครั้งก่อน  
แม่เคยท ำมำ 

ขอให้บุญช่วยรักษำ วอนไหว้บูชำ  
ให้ฟำกฟ้ำมำปกป้อง 

คุ้มเหตุภัยเภททั้งผอง เทพเจ้ำครอง  
ปกป้องดวงใจ 

 
หลับเสียดวงหทัยของแม่ แม่อยู่ดูแล  

ขวัญแม่นอนเถิดแม่นอน 
ลูกเอ๋ยแม่เฉลยค ำพร บุญครั้งก่อน  

แม่เคยท ำมำ 
ขอให้บุญช่วยรักษำ วอนไหว้บูชำ  

ให้ฟำกฟ้ำมำปกป้อง 
คุ้มเหตุภัยเภททั้งผอง เทพเจ้ำครอง  

ปกป้องดวงใจ 
 
 

 



 
 

จนลูกเข้ำมหำวิทยำลัยยังไม่ปล่อย 
ยังคงคอยห่วงใยใจมุง่หวัง 

ให้ลูกส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่พัง 
รับปริญญำได้สมดังที่ต้องกำร 

 

แม้นท ำงำนแต่งงำนไปไม่วำยห่วง 
ยังคอยทวงคอยถำมควำมสุขสนัต ์

ยังคงคอยห่วงใยในทกุวัน 
จนถึงวันทีแ่ม่พรำกและจำกไกล 

 

บุญคุณแม่ที่มีต่อลูกนั้น 
ไม่มีวันทดแทนได้หรอืไฉน 

ขอตอบว่ำแม้นชำตินี้จะหมดไป 
ถึงจะเกิดชำติหน้ำใหม่ไม่มีทำง 

อำนนท์ สรวิสูตร 
 
 

ใคร่ย้อนวัยไปแสนไกลในอดีต 
เพื่อวำดขีดลิขิตวันอันสดใส 

กรำบเท้ำแม่ผู้แผ่รักประจักษ์ใจ 
อุ้มชูให้ลูกได้มีวันนี้ที่ยืนยำว 

กุศล ค ำเพรำะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่จ ำได้มั่น 
แม่ของฉันยิ้มแย้มช่ำงแจ่มใส 
ดูแลลูกแสนเหนื่อยด้วยหัวใจ 

โลกสดใสทุกวันแต่นั้นมำ 
 

โอ้ละเห่..เสียงกล่อมถนอมลูก 
แม่พันผูกด้วยใจเสน่หำ 

คอยปกป้องทนุถนอมไม่ห่ำงตำ 
เป็นห่วงหำดูเจ้ำเฝ้ำกล่อมนอน 

 

ลูกเติบใหญ่อยำกเห็นเป็นฝำฝั่ง 
แม่มุ่งหวังเลี้ยงเจ้ำเฝ้ำสั่งสอน 

ให้ลูกเป็นคนดีเอื้ออำทร 
อดตำหลับขับตำนอนตลอดมำ 

 

แม้เหน็ดเหนื่อยเพียงไหนก็ไมห่วั่น 
ขอเพียงลูกสุขสันต์แม่หรรษำ 

ยำมลูกเจบ็แม่แทบตำยวำยชวีำ 
ทุกเวลำแสนห่วงดวงชีวัน 

 
อันควำมรกัของแม่บริสุทธิ ์

เปรียบประดุจน้ ำทิพย์จำกสวรรค ์
หวังเห็นลูกเป็นสุขอเนกอนันต ์
เป็นมิ่งขวัญของแม่ยำมแก่ชรำ 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่กว้ำงไพศำล 
เปรียบประมำณเป็นพลังดังหินผำ 

มหำสมุทรสุดลึกเหลือคณำ 
เปรียบรักของมำรดำไมไ่ด้เลย 

 

น้ ำนมแม่หอมละมุนกรุ่นด้วยรัก 
ได้ประจักษ์จำกใจใคร่เฉลย 
ยำมลูกหิวโหยไหไ้ม่เฉยเมย 
นมจำกเตำ้ลูกเอ๋ยอิ่มอุ่นใจ 

 

พระคุณแม่ท่วมท้นมำกล้นฟ้ำ 
ยำกจักหำใดทดแทนพระคุณได ้
ตักของแม่นอนหนุนละมุนละมยั 

ลูกรักแม่เทิดไว้ไม่ลืมเลย 

อัญชลี ณ เชียงใหม ่
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เนื้อเพลง ลูกที่แย่...แม่ที่ดี 
 

เหลวไหล ก็รู้ตัวดีว่ำเลวแค่ไหน 
ไม่ฟังใครใคร ไม่คิดไม่กลัว ท ำตัวไม่รักดี 

ปล่อยให้ใครคนหนึ่ง เป็นทุกข์กังวล  
ร้อนรนอยู่ทกุนำที 

อยำกบอกตรงนี้ ว่ำลูกผิดไปแล้ว 
 

ซึ้งนัก ว่ำแม่ต้องทนเหนื่อยหนักแค่ไหน 
กับกำรดูแล แต่เล็กจนใหญ่ ให้ลูกไปได้ดี 

เมื่อได้กุมก ำมือน้อยน้อยมือหนึ่ง  
ฉันจึงเข้ำใจได้ดี และจำกวันนี้ 

จะท ำตัวให้สมกับค ำว่ำแม ่
 

อำจจะเป็นลูกที่แย่ แต่จะเป็นแม่ที่ดี 
ค ำว่ำรักจำกนี้ ทุกนำทีแทนสัญญำมำกมำย 

อำจจะเป็นลูกที่แย่ แต่จะเป็นแม่ให้ภำคภูมิใจ 
มั่นคงไม่หวั่นไหว 

ให้เหมือนที่แม่เคยรัก 
 

รู้แล้ว ว่ำรักจริงจริงยิ่งใหญ่แค่ไหน 
ไม่มีวันใด จะลดลงไป แต่เพิ่มขึ้นทุกที 

อยำกขอบคุณที่ท ำให้ลูกคนหนึ่ง  
ซึ้งควำมรักแท้ที่มี 

และจำกวันนี้ จะท ำตัวใหส้มกับค ำว่ำแม่ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

"พระคุณแม่มำกจนลน้ขอบฟ้ำ" 

 

พระคุณแม่มำกจนล้นขอบฟ้ำ 
สุดสรรหำค ำมำเปรียบเทียบแมไ่ด้ 

พระคุณแม่ใหญ่ยิ่งเหนือสิ่งใด 
พสุธำที่กวำ้งไกลเทียบไม่พอ 

 

ทุกสิ่งอย่ำงแม่ใหไ้ม่เคยคิด 
แม้ชีวิตแม่ให้ไม่ต้องขอ 

กำรศึกษำแม่ให้ไม่ต้องรอ 
ไม่เคยท้อคอยเลี้ยงดูสู้ด้วยใจ 

 

ให้ที่อยู่ใกล้ไกลแม่ไถถ่ำม 
คอยติดตำมอบรมสมผู้ให ้

คอยปกปักรักหวงคอยห่วงใย 
ตักเตือนให้ลูกของตนเป็นคนด ี

 

ให้ลูกจงพำกเพียรรักเขียนอ่ำน 
จงมุ่งมั่นศึกษำตำมหน้ำที ่
ให้อนำคตสดใสก้ำวไกลด ี

พระคุณนี้มำกจนล้นขอบฟ้ำ 
 
 
 
 
 

 
เนื้อเพลง หนึ่งเดียวคือแม่  

(เพลงประกอบละคร ทองเนื้อเก้ำ) 
  

อันพระคุณแม่นับคณำ เกินกว่ำยำกหำไหน 
พสุธำที่กว้ำงไกล ยังไม่เท่ำแม่นี้ 

รวมแผ่นฟ้ำมหำนที  
พระคุณแม่นี้มำกเสียยิ่งกว่ำ 
ยำมแม่อุ้มท้อง แสนทรมำ 

 

เมื่อลูกเกิดมำ แม่นั้นยินดี 
ยำมหนำวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว ้

ยำมร้อนผิวกำยแม่ใช้พัดว ี
ยำมหิวครำใดแม่ใหห้่วงหำ 

ป้อนน้ ำข้ำวปลำลูกแสนเปรมปรีดิ ์
พระคุณแม่นั้น อนันต์เหลือที ่

ผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้ 
 

แม่ทนอ่อนล้ำ เลี้ยงมำจนใหญ ่
แม่ยอมเหนื่อยกำย หำเงินส่งเสียให้เรียน 

จงอย่ำลืมคิดทดแทนคุณท่ำน ก่อนบั้นปลำย 
แม่เปรียบดังเหมือนร่มไทรใบแก่แผ่เหนือเศียร 

 

วัยผ่ำนพ้น สักวันคงเปลี่ยน 
คอยหมั่นเพียร เยี่ยมเยียนเมือ่ท่ำนชรำ 

แม่คงชะแง้อยำกแลเห็นหน้ำ 
แม้ลูกไม่มำ แม่คงเจ็บช้ ำฤดี 

 

อย่ำทิ้งให้แม่ได้แต่หงอยเหงำ 
มองหำลูกเต้ำสักคนไม่ม ี
อย่ำคิดลืมแม่เมื่อแก่ชรำ 
ท่ำนเลี้ยงเรำมำช่วยชุบชีวี 

 

เลือดในอกน้ัน กลั่นจนล้นปรี ่
น้ ำนมแม่นี้ มีคำ่นับอนันต์ 

ผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้ำน 
แต่ว่ำแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดยีว 
ผู้คนหมื่นแสน ทั่วแดนนับล้ำน 

แต่ว่ำแม่นั้น เห็นมีอยู่แค่คนเดียว 
 
 
 



 
 

๑๒ สิงหำมำปีนี ้
ลูกไม่มีแม่ให้กรำบเท้ำทำบหน้ำ 

ได้แต่หวังตั้งจิตภำวนำ 
ขอเกิดมำเป็นแม่ลูกทุกชำติไป 

 

เนื่องวันแม่ทุกปลีูกนี้ขอ 
ทั้งแม่พ่อของลูกสุขสดใส 

บนสวรรค์ชั้นวิมำนสถำนใด 
ลูกขอให้เกษมสันต์นิรันดร์กำล 

จตุพร สุวรรณปำกแพรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


