
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานค ำขวญัวนัแม่แห่งชำต ิประจ ำปี 2563

"รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษำ

รดควำมรักพรวนควำมดมีเีมตตำ ลูกเตบิใหญ่แทนคุณค่ำของแผ่นดนิ"



พระโฉมงำมเลศิล ำ้ ระบือไกล
พระกำรุณย์แผ่ผไท ทัว่หล้ำ
ส่องสุขทุกข์เขตใด เสดจ็เยีย่ม เยอืนพลนั
พระรำชกจิก้องเกริกฟ้ำ พสกไซร้สรรเสริญ
ขอพระไตรรัตน์เอือ้ อ ำรุง พระเอย
จตุรพธิพรผดุง สุขถ้วน
เฉลมิพระชนม์บ ำรุง นับหมืน่ ปีแฮ
ทรงพระเจริญเลศิล้วน เลือ่มรุ้งวรวำร

โดย สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัยภำคตะวนัออก
(นำงสำวสุรภี สกลุรัตน์ ประพนัธ์)
#ทีม่ำHTTPS://HILIGHT.KAPOOK.COM/VIEW/88471
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พระราชประวตัิ โดยสงัเขป





พระราชกรณียกจิ โดยสงัเขป





วนัแม่แห่งชาติปี 2563 น้ี ตรงกบัวนัพธุ และเป็นปีท่ีสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
ทรงมีพระชนมาย ุ88 พรรษา วนัแม่แห่งชาติ หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ “วนัแม่“เน่ืองจากตรงกบัวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเดจ็
พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง คือ วนัท่ี 12 สิงหาคม อนัเป็นวนัคลา้ยวนัเสดจ็พระราช
สมภพ และถือวา่เป็นวนัแม่ของชาติดว้ย 

แต่เดิมนั้นวนัแม่ของชาติไดก้ าหนดเอาไวว้นัท่ี 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งน้ีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2493 ซ่ึงไดพ้ิจารณาเห็นวา่การจดังานวนัแม่ของส านกัวฒันธรรมฝ่ายหญิง สภาวฒันธรรมแห่งชาติ ผูรั้บ
มอบหมายใหจ้ดังานวนัแม่ มาตั้งแต่วนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ.2493 คร้ังแรกเป็นตน้มา ไดรั้บความส าเร็จดว้ยดี ประชาชนใหก้าร
สนบัสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานใหก้วา้งขวางออกไป มีการจดัพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา การประกวดค าขวญัวนั
แม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อใหเ้กียรติและตระหนกัในความส าคญัของแม่ และเพื่อเพิ่มความส าคญัของวนัแม่ใหย้ิง่ ๆ ข้ึนไป 
ดว้ยเหตุน้ีงานวนัแม่จึงเป็นวนัแม่ประจ าปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทัว่ไปเรียกกนั
วา่วนัแม่ของชาติ ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการไดเ้ปล่ียนใหถื้อเอาวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง คือ วนัท่ี 12 สิงหาคม เป็นวนัแม่แห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมในปี พ.ศ.2519 เป็นตน้มา
จนถึงปัจจุบนั

วนัแม่แห่งชาติ เป็นวนัส าคญัยิง่ของปวงชนชาวไทย และมีดอกไมเ้ป็น “ดอกมะลิ” 
สีขาวบริสุทธ์ิแสดงถึงสญัลกัษณ์ของความดีงามของแม่ผูใ้หก้ าเนิดแก่เรา
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กจิกรรมต่ำง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวนัแม่แห่งชำติ

ประดบัธงชาติตามอาคารบา้นเรือน

จดักิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัวนัแม่ เช่น 
การจดันิทรรศการ

จดักิจกรรมเก่ียวกบัการบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ ท าบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกศุล 
เพ่ือร าลึกถึงพระคุณของแม่

น าพวงมาลยัดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่



วนัแม่ในประเทศต่ำง ๆ

อำทิตย์ท่ีสองของเดอืนกมุภำพนัธ์  วนัแม่แห่งชาติ ประเทศนอร์เวย์

8 มีนำคม วนัแม่แห่งชาติประเทศบลัแกเรีย, แอลเบเนีย

อำทิตย์ท่ีส่ีในฤดูถือบวชเลน็ท์ (มำเทอริง ซันเ ดย์) วนัแม่แห่งชาติ ประเทศสหราชอาณาจกัร, ไอร์แลนด์

21 มีนำคม (วนัแรกของฤดูใบไม้ผล)ิ วนัแม่แห่งชาติ ประเทศจอร์แดน, ซีเรีย, เลบานอน, อียปิต์

อำทิตย์แรกของเดอืนพฤษภำคม วนัแม่แห่งชาติ ประเทศโปรตุเกส, ลิทวัเนีย, สเปน, แอฟริกาใต,้ ฮงัการี

8 พฤษภำคม วนัแม่แห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต ้(วนัผูป้กครอง)

10 พฤษภำคม วนัแม่แห่งชาติ ประเทศกาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, ประเทศส่วนใหญ่ในทวปีอเมริกาใต,้ บาห์เรน, ปากีสถาน, 
มาเลเซีย, เมก็ซิโก, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, โอมาน

อำทิตย์ที่สองของเดอืนพฤษภำคม วนัแม่แห่งชาติ ประเทศแคนาดา, สาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั), สาธารณรัฐประชาชนจีน, 
ญ่ีปุ่ น, เดนมาร์ก, ตุรกี, นิวซีแลนด,์ เนเธอร์แลนด,์ บราซิล, เบลเยยีม, เปรู, ฟินแลนด,์ มอลตา,เยอรมนี, ลตัเวยี, สโลวาเกีย, สิงคโปร์
, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อิตาลี, เอสโตเนีย, ฮ่องกง



26 พฤษภำคม วนัแม่แห่งชาติประเทศโปแลนด์

27 พฤษภำคม วนัแม่แห่งชาติ ประเทศโบลิเวยี

อำทิตย์ที่สุดท้ำยของเดอืนพฤษภำคม วนัแม่แห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกนั, สวเีดน

อำทิตย์แรกของเดอืนมิถุนำยนหรืออำทิตย์สุดท้ำยของเดอืนพฤษภำคมวนัแม่แห่งชาติ ประเทศฝร่ังเศส

12 สิงหำคม วนัแม่แห่งชาติ ประเทศไทย (วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง)

15 สิงหำคม (วนัอสัสัมชัญ) วนัแม่แห่งชาติ ประเทศคอสตาริกา, แอนทเ์วร์ิป (เบลเยยีม)

อำทิตย์ที่สองหรือสำมของเดอืนตุลำคม วนัแม่แห่งชาติ ประเทศอาร์เจนตินา 

28 พฤศจิกำยน วนัแม่แห่งชาติ ประเทศรัสเซีย

8 ธันวำคม วนัแม่แห่งชาติ ประเทศปานามา

22 ธันวำคม วนัแม่แห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย 



ค ำว่ำแม่หรือผู้ให้ก ำเนิดในภำษำต่ำง ๆ

"แม่" ค าสั้น ๆ แต่มีความหมายท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในชีวิตของคนเป็นลูกท่ีหาส่ิงใดมาเปรียบไม่ได ้
เพราะนอกจากจะเป็นผูใ้หก้ าเนิด คอยเล้ียงดู เป็นครูคนแรกของลูกแลว้ ยงัเป็นผูท่ี้มอบความรัก
และความจริงใจใหก้บัลูกท่ีไม่วา่ก่ีวนัคืนจะผา่นไป แต่แม่กย็งัเฝ้าดูแลลูกเสมอมา อยา่งไรกต็ามใน
แต่ละประเทศนั้นใชค้  าเรียกผูใ้หก้ าเนิดท่ีคนไทยเรียกวา่ "แม่" แตกต่างกนัไป โดยส่วนใหญ่
แล้วแต่ละภำษำมักจะใช้อกัษร ม.ม้ำ หรือ M เรียกผู้ทีใ่ห้ก ำเนิดเกอืบเหมือนกนัทุกภำษำ นัน่อาจ
เป็นเพราะ ม เป็นพยญัชนะท่ีเป็นหน่วยเสียงท่ีออกเสียงไดง่้ายของมนุษย ์ของไทยเรียกฐานท่ีเกิด
เสียงน้ีวา่ ฐานโอษฐชะ คือเสียงท่ีขณะเปล่งออกมาจะมีการเมม้ริมฝีปาก แลว้เปล่งเสียง ตวั
อกัษรไทยท่ีเกิดจากฐานเสียงน้ี ไดแ้ก่ วรรค ป ไดแ้ก่ บ ป ผ ภ พ ม พดูง่าย ๆ คือ เป็นการเปล่งเสียง
ตามธรรมชาติไดอ้ยา่งง่าย ๆ ในเดก็เเรกเกิดนัน่เอง ตวัอยา่ง การออกเสียงค าวา่แม่ของแต่ละภาษา 
เช่น
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คนไทย จะเรียกผูท่ี้ใหก้ าเนิดวา่ "แม่"
ภำษำลำว เรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "อแีม"
ภำษำองักฤษ จะเรียกผูท่ี้ใหก้ าเนิดวา่ "มำเธอร์ (Mother)" หรือ "มัม (Mom)"
ภำษำสันสกฤต จะเรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "มำรดำ"
ภำษำเยอรมัน จะเรียกผูท่ี้ใหก้ าเนิดวา่ "มุสเธอร์ (Mutter) หรือ มำม้ำ (Mama)"
ภำษำบำลี จะเรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "มำตำ"
คนจีน จะเรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "ม่ำม้ำ" (แตจ๋ิ้ว) จีนกลางอ่านวา่ "มำหมะ"
คนแขก จะเรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "มะ"



คนฝร่ังเศส จะเรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "มำมอง (Maman)"
คนสเปนและอติำลี จะเรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "มำเดร (Madre)"
คนแถบสแกนดเินเวยี (เดนมำร์ก, นอร์เวย์, สวเีดน)

จะเรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "มัวร์ (Mor, Moder)"
คนญีปุ่่ น จะเรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "โอก้ำซัง"
คนเกำหลี เรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "ออมม่ำ"
คนเวยีดนำม เรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "แม๊" ออกเสียงใกลเ้คียงภาษาไทยมาก



คนโปรตุเกส เรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "แมะ (Mae)"
คนเขมร เรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ วา่ "กนุแม"
ภำษำมำเลย์ เรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "มำม่ำ"
ภำษำอำหรับ เรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ วา่ "อุมมี"
ชนเผ่ำปกำกะญอ เรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "โม่"
ชนเผ่ำอำข่ำ เรียกผูใ้หก้ าเนิดวา่ "อะมำ“

 และน่ีคอืค ำเรียกแม่ หรือ ผู้ให้ก ำเนิดของแต่ละประเทศแต่ละภำษำค่ะ ถึงแม้ว่ำค ำเรียกจะ
ไม่เหมือนกนั แต่เช่ือว่ำแต่ละค ำเรียกน้ันมีควำมหมำยที่ยิง่ใหญ่ส ำหรับผู้เป็นลูกในทุก ๆ 
ประเทศแน่นอน



#ขาดทุนของฉนั 
คือ ก าไรของแผน่ดิน





เสยีงของแม่



สายใยรกัจากพระราชนิีของแผ่นดนิ



แหล่งอา้งอิง :
หนงัสือ วนัส าคญัของไทย โดย สมเจตน์ มุทิตากลุ
หนงัสือ ประวติัวนัส าคญัท่ีควรรู้จกั โดย วรนุช อุษณกร
หนงัสือ วนัส าคญัของไทย โดยธนากิต
หนงัสือ วนัส าคญัของไทย โดย สุชิราภรณ์ บริสุทธ์ิ
เวบ็ไซต ์: https://hilight.kapook.com/view/73616
เวบ็ไซต ์: https://educate.rtaf.mi.th/index.php/42-english-en/honoraryarticles/823-2019-08-06-02-19-27
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เอกสารรวบรวมและเผยแพร่ โดยหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา

#ใชป้ระกอบการศึกษา


