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ผู้ได้ รับรางวัล “แม่ ๑๐๐ ปี ”
ในงาน “มหิดล-วันแม่ ” ประจาปี ๒๕๖๑
รางวัลแม่ ๑๐๐ ปี จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่แม่ที่มีอายุยืนยาวถึง ๕ แผ่นดิน และเพื่อเป็ นข้อมูล
วิชาการทางประชากรศาสตร์ เกี่ยวกับความยืนยาวชีวิตของประชากรไทย รวมทั้งเป็ นข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ดาเนิ นชี วิตและการดูแลสุ ขภาพทั้งกายและใจของแม่ที่มีอายุ ๑๐๐ ปี ขึ้นไปเหล่านี้ เพื่อเป็ นแบบอย่างให้กบั คน
รุ่ นหลังต่อไป โดยในปี นี้มีผเู ้ สนอชื่ อจานวน ๑๑๖ รายจากทัว่ ประเทศ มีผไู้ ด้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล จานวน ๕
ท่าน ดังนี้
แม่ ๑๐๐ ปี กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
แม่ นกเล็ก วานิชย์ กุล อายุ ๑๐๔ ปี จังหวัดปทุมธานี
อาชีพเดิมค้าขาย มีลูกทั้งหมด ๗ คน ลูกคนโต อายุ ๗๘ ปี ลูกคนสุ ดท้อง
อายุ ๖๐ ปี ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั ลูกสาวคนสุ ดท้อง แม่มีสุขภาพดี ไม่มีโรค
ประจาตัว สายตาดี หูได้ยนิ ปกติ พูดจาโต้ตอบได้ แม่เป็ นคนใจเย็น พิถีพิถนั รัก
ความสะอาด รับประทานอาหารเองได้ ชอบรับประทานเนื้ อปลา ผลไม้ชอบ
ทับทิม ส้ม มะม่วง และผลไม้พ้นื บ้าน

แม่ ๑๐๐ ปี ภาคเหนือ
แม่ ฮอม พฤษาศาสตร์ อายุ ๑๐๖ ปี จังหวัดลาพูน
อาชีพเดิมทานา และทาสวน มีลูกทั้งหมด ๗ คน ลูกคนโต อายุ ๗๘ ปี
ลูกคนสุ ดท้อง อายุ ๖๔ ปี อาชีพเดิมทาสวน ทาไร่ ทอผ้าพื้นเมือง ปั จจุบนั อาศัย
อยูก่ บั ลูกสาวคนโตและลูกสาวคนที่ ๖ แม่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจาตัว สายตา
ดี พูดจาโต้ตอบได้ดี สามารถเดินไปทากิจวัตรส่ วนตัวได้ดว้ ยตนเอง เช่น เข้า
ห้องน้ า อาบน้ า และเดินเก็บใบพลู ผักสดรอบๆ บ้าน แม่เป็ นคนอารมณ์ดี ชอบ
รับประทานผักลวก ตาเตา หรื อ สาหร่ ายน้ าจืด น้ าพริ กรสไม่เผ็ด ไข่ตม้

แม่ ๑๐๐ ปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แม่ นา กันยามา อายุ ๑๐๕ ปี จังหวัดอุบลราชธานี
อาชี พเดิ มทานา มีลูกทั้งหมด ๑๐ คน ลูกคนโต อายุ ๗๘ ปี ลูกคนสุ ดท้อง
อายุ ๕๑ ปี ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั ลูกชาย และลูกสะใภ้ แม่เป็ นคนอารมณ์ดี ใจเย็น ยิม้
ง่าย คุยเก่ง มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจาตัว สายตาดี หูได้ยนิ ปกติ พูดจาโต้ตอบได้ แม่
เป็ นคนมีระเบียบ ชอบสวดมนต์ รับประทานอาหารได้ทุกชนิ ด ชอบดื่ มน้ านมถัว่
เหลือง ไม่ดื่มน้ าเย็น ผลไม้ที่ชอบ ลิ้นจี่ มะม่วง กล้วยน้ าว้า
แม่ ๑๐๐ ปี ภาคกลาง
แม่ ฟู สุ ขเพราะนา อายุ ๑๐๖ ปี จังหวัดลพบุรี
อาชีพเดิมทานา ทาไร่ ขา้ วโพด มีลูกทั้งหมด ๔ คน ลูกคนโต อายุ ๗๒ ปี ลูก
คนสุ ดท้อง อายุ ๖๒ ปี ปั จจุบนั อาศัยอยู่กบั ลูกๆ ทุกคน แม่เป็ นคนอารมณ์ ดี ยิ้มเก่ง
สายตาดี หู ได้ยินปกติ พูดจาโต้ตอบได้ แม่เป็ นคนรักสวยรักงาม แม่มกั จะทาสี ผ้ งึ ที่
ปากบ่อยๆ สี ผ้ งึ ชนิ ดนี้ ลูกสาวคนโตเป็ นคนทาขึ้นมาเอง แม่ชอบรับประทานแกงส้ม
แกงเลี ย ง ไม่ ช อบทานผลไม้ แม่ ช อบคุ ย กับ ลู ก หลาน เพราะความรั ก ของคนใน
ครอบครัวคือสิ่ งสาคัญช่วยหล่อเลี้ยงกันและกัน จึงทาให้แม่ฟูมีอายุยืน มีสุขภาพที่ดีอยูเ่ ป็ นร่ มโพธิ์ ร่ มไทรให้แก่
ลูกหลาน
แม่ ๑๐๐ ปี ภาคใต้
แม่ จิน ขวัญมณี อายุ ๑๐๕ ปี จังหวัดสงขลา
อาชีพเดิมทานา ทาสวน มีลูกทั้งหมด ๒ คน ลูกคนโต อายุ ๗๙ ปี ลูกคน
สุ ดท้อง อายุ ๗๒ ปี ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั ลูกหลาน แม่สุขภาพแข็งแรง ร่ าเริ ง มีอารมณ์
ขัน รักความสะอาด สามารถอาบน้ าเองได้ ใส่ เสื้ อผ้าเองได้ สายตาดี ความจาดี ชอบ
สวดมนต์ เวลาป่ วยไข้ ก็มกั ต้มน้ าสมุนไพร อาทิ ใบย่านาง เท้ายายม่อมนามาต้มกับ
น้ าดื่ม แม่รับประทานอาหารเองได้ ชอบรับประทานผักผลไม้ และปลาทะเลทุกชนิด
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