ข่าวมหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 0-2849-6208-10 งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2849-6222 e-mail: opmupr@mahidol.ac.th

ผู้ได้ รับรางวัล “แม่ สู้ ชีวติ ”
ในงาน “มหิดล-วันแม่ ” ประจาปี ๒๕๖๑
รางวัลแม่ ส้ ู ชีวิต จัดขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณของแม่ที่ได้อุทิศชี วิตต่อสู ้เพื่อลูกตลอดมา ลูกของแม่สู้
ชี วิตไม่จาเป็ นต้องประสบความสาเร็ จในชี วิตด้วยการมีตาแหน่ งหน้าที่การงานหรื อมีการศึกษาสู ง ลูกอาจ
เป็ นเด็กพิการ แต่แสดงให้เห็ นว่า ด้วยความรัก ด้วยจิตใจ และสองมือของแม่ได้โอบอุม้ ให้ลูกสู ้ชีวิตอยูไ่ ด้
รางวัลมี ๒ ประเภท คือ แม่สู้ชีวติ ประเภทแม่ของลูกพิการ และ แม่สู้ชีวติ ประเภทแม่ของลูกปกติ โดยในปี นี้
มีผเู้ สนอชื่อจานวน ๓๕ รายทัว่ ประเทศ โดยมีผไู้ ด้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจานวน ๗ ราย ดังนี้

รางวัลแม่ ส้ ู ชีวติ ประเภทแม่ ของลูกปกติ
ภาคเหนือ มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล ๒ ท่าน ดังนี:้
แม่ ละเอียด ใหญ่แก้ว อายุ ๙๐ ปี จังหวัดตาก
แม่ละเอียดเป็ นครู บานาญ และทาไร่ ทานา อยูใ่ นอาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก เลี้ยงลูก ๓ คน กลางวันสอนหนังสื อ ตอนเย็นรี บกลับบ้านช่ วยสามีทาไร่
ท านา ปลู ก พื ช ผลทุ ก ชนิ ด ที่ กิ น และขายได้ เพื่ อ ให้ มี ร ายได้เ พิ่ ม มาจุ น เจื อ
ครอบครั ว แม่แบ่งหน้าที่ ให้ลูกทั้งสามคนรั บผิดชอบงานในบ้าน ลู กสามคน
เรี ย นดี ส อบได้แ ละเรี ย นจบระดับ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก คน ขณะนี้ เป็ นข้า ราชการ
บานาญทุกคน เลี้ยงดูแม่ให้อยูเ่ ป็ นสุ ขสบาย แม้แม่ละเอียดจะอยูส่ บายแล้ว แต่
ด้วยนิสัย ขยัน ประหยัด อดทน แม่ละเอียดยังปลูกผักผลไม้ขายและแบ่งปั นเพื่อนบ้าน สมกับเป็ น “แม่สู้ชีวติ ”
ที่ดีพร้อมของลูกๆ เป็ นตัวอย่างแก่สังคมสื บไป

๑

แม่ บัวผัน ศรีพานิชย์ อายุ ๖๕ ปี จังหวัดลาปาง
แม่บวั ผันมีอาชี พเกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง และเป็ นลูกจ้างร้ านอาหาร
แต่งงานกับสามีเป็ นช่างเหล็กดัด ทาประตูหน้าต่าง รางน้ า และงานชิ้นต่าง ๆ ที่
ทาจากเหล็ก อะลูมิเนี ยม แม่บวั ผันจึงเป็ นผูช้ ่วยช่างหรื อผูช้ ่ วยสามี เมื่อสามีถึง
แก่กรรมเกือบ ๓๐ ปี แล้ว ชีวติ แม่บวั ผันจึงลาบากมาก เลี้ยงดูลูกสาว ๒ คน แม่
ปลูกผักผลไม้ขาย เป็ นลูกจ้างขายเซรามิค ลูกจ้างในร้านอาหาร ทางานทุกอย่าง
เพื่อส่ งลูกเรี ยนจนจบปริ ญญาตรี พร้ อมทั้งจานองที่นา กูเ้ งิ นธนาคาร ธกส. ลูกทั้งสองกูเ้ งิน ก.ย.ศ. ลูกๆ มี
ความขยัน ประหยัด และทางานพิเศษในโรงงานเซรามิคตอนปิ ดเทอม บัดนี้ ได้ชาระหนี้ ท้ งั หมดแล้ว แม่บวั
ผันจึ งมี ความสุ ขสบาย ช่ วยสังคมโดยเฉพาะวัดในชุ มชน ทั้งงานบุ ญทุ กเทศกาลไปทาบุ ญทุ กวันพระ เข้า
แข่งขันการพูดและขับร้ องทานองพื้นบ้านชาวเหนื อ จนได้รับรางวัล แม่บวั ผันยึดหลักซื่ อสัตย์มองโลกแง่ ดี
อีกทั้งสั่งสอนลูกให้เป็ นคนดี แม่ภูมิใจที่ปัจจุ บนั นี้ ลูกๆ มีอาชี พรับราชการ ช่ วยเหลื อสังคม จนมีความสุ ข
สาเร็ จในชีวติ เป็ นแม่สู้ชีวติ ที่เป็ นแบบอย่างสื บไป
ภาคกลาง
มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล ๒ ท่าน ดังนี:้
แม่ กุหลาบ จันทร์ คา อายุ ๖๑ ปี จังหวัดปทุมธานี
แม่ กุ ห ลาบสู ้ เ พื่ อ ลู ก สาวทั้ง ๓ คนมาเป็ นเวลา ๒๒ ปี จนประสบ
ความสาเร็ จในครอบครัว แม่กุหลาบเลี้ยงลูกด้วยกล้วยน้ าว้า เสริ มนมผงและนม
ข้น เพราะไม่มีน้ า นมแม่ เมื่ อลู กโตเข้า โรงเรี ย นอนุ บ าล แม่กบั พ่อช่ วยกันขาย
ข้าวราดแกง และเปิ ดร้านขายของชา พอส่ งลูกเรี ยนได้ ๓ – ๕ ปี เกิดเหตุการณ์ไม่
คาดฝัน เมื่อทราบว่าจะมีคนมายึดบ้าน เพราะพ่อแม่ของแม่กุหลาบเอาที่ดินและ
บ้านไปจานองมูลค่า ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพราะหาเงินให้ลูกชายอีกคนไปทางานที่
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทาให้ตอ้ งไปกูเ้ งินมาใช้หนี้ แม่กดั ฟั นสู ้ชีวิตเพื่อลูก ๆ ที่จะเติบโตต่อไป แม่กุหลาบ
เปิ ดร้านขายของชาจนทุกวันนี้ ทาทุกทางเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านจนถึงบัดนี้ ด้วยการเย็บผ้า ซ่ อมแซม
เสื้ อผ้า เย็บเสื้ อผ้าทุกชุ ดให้ลูกสาวทั้งสาม แม้กระทัง่ ชุดเครื่ องแบบของสามี ซึ่ งเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ทั้งชุดกากี ชุด
ขาว และชุ ดต่างๆ เมื่อลูกสาวโตขึ้ น ยิ่งทางานหนักขึ้น แม่ไม่เคยกลัวงานหนัก ไม่เคยคิดอยากจะไปเที่ ย ว
ตั้งใจทางาน อดทนมุ่งมัน่ ให้ลูกเรี ยนจบ แม้จะต้องกูเ้ งินให้เรี ยน และต้องใช้หนี้ เดิม เมื่อลูกสาวคนโตเรี ยน
จบ ได้ส่งให้นอ้ งสาวเรี ยน แบ่งเบาภาระแม่ จนน้องอีก ๒ คนเรี ยนจบทางานได้ แม่กุหลาบจึงภูมิใจที่ลูกทั้ง
สามคนเป็ นคนดี มีความกตัญญูกตเวที สามารถใช้หนี้ ให้พ่อแม่ท้ งั หมด แม้จะมีความสุ ขในครอบครั วแล้ว
แม่กุหลาบยังเปิ ดร้านขายของชาอยูท่ ุกวัน เย็บผ้าอยู่ และสอนให้ลูกเย็บผ้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังทา
บัญชี รายรับรายจ่าย ทุกเดือนจะนาเงินเดื อนมาให้พ่อแม่ เป็ นการตอบแทนพระคุ ณ ดูแลพ่อแม่ดว้ ยความรัก
และเป็ นแบบอย่างที่ดีของสถาบันครอบครัว
๒

แม่ ทองดี โชคพุก อายุ ๖๐ ปี จังหวัดนนทบุรี
แม่ทองดี ปั จจุบนั อายุ ๖๐ ปี อาศัยอยูก่ บั ลูกสาวและหลานๆ ในจังหวัด
นนทบุรี เมื่อตอนอายุหนึ่งขวบครึ่ งประสบอุบตั ิเหตุตกรถสองแถว ทาให้ขาซ้าย
ลีบ และมีการเดินที่ผดิ ปกติ แต่แม่และสามีก็ยงั สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่น
และมีลูกสาวด้วยกัน ๓ คน จนมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อต้องแยกทางกับสามี จึงต้อง
รับภาระหนักเพื่อเลี้ยงดูทุกคน ยืนหยัดต่อสู ้กบั การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องต่อสู ้
เพียงลาพังกับสายตาของคนรอบข้างในการเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง ๓ คน ในขณะที่
ตนเองขาพิการ แม่เคยคิดทาร้ายตัวเองเพื่อหนีปัญหา แต่เปลี่ยนใจเมื่อนึกถึงลูก จึงลุกขึ้นมาต่อสู ้กบั ปั ญหา
อุปสรรค ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง เป็ นที่พ่ งึ ของลูกๆ แม่ทางานหลายอย่างเท่าที่ร่างกายแม่จะไหว ทั้งรับจ้างเย็บผ้า
โหล ถักสายน้ าเกลือ เป็ นแม่บา้ น แต่ก็โชคร้ายหกล้ม กระดูกขาข้างซ้ายแตก ต้องรักษาตัวอยูห่ ลายเดือน
ถึงแม้วา่ จะต้องทางานอย่างหนัก แต่แม่ก็ไม่ลืมหน้าที่สาคัญในการอบรมดูแลลูกทั้ง ๓ คน ให้ความรัก ให้
คาปรึ กษา แม่สอนให้ลูกขยันทางาน และเห็นคุณค่าของเงิน ปั จจุบนั แม้วา่ ลูกๆ ของแม่จะเติบโต และมี
ครอบครัวแล้ว แต่แม่ก็ยงั สนุกกับการทางาน แม่เป็ นหัวหน้าดูแลผูพ้ ิการ อยูท่ ี่ศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคน
พิการจังหวัดนนทบุรี แม่สุขใจทุกครั้งที่ได้ทางานเพื่อสังคม ช่วยเหลือให้ผพู ้ ิการดูแลตนเองได้ และผลักดัน
ให้ลูกสาวและหลานสาวคนโตของตนเป็ นอาสาสมัครผูช้ ่วยคนพิการด้วย
ภาคใต้
แม่ วรรเพ็ง แซ่ เหง่ า อายุ ๖๒ ปี จังหวัดชุ มพร
แม่วรรเพ็งเลี้ยงลูก ๔ คนเพียงลาพัง ด้วยการทาสวน ผ่าหมากทาหมาก
แห้ง รับจ้างทัว่ ไป รายได้วนั ละ ๕๐ – ๘๐ บาท ยังไม่พอกับรายจ่ายในแต่ละวัน
ครอบครัวประสบปัญหาทางการเงิน ลูกๆ ของแม่ทุกคนช่วยแม่ทางานเพื่อให้
ครอบครัวผ่านปั ญหาไปได้ บางวันแม่ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่มท้องได้มีเงินไปเรี ยน
หนังสื อแม้จะโดนดูถูกจากเพื่อนบ้าน และญาติของสามี แต่แม่ไม่เคยท้อ แม่คิด
เสมอ ไม่วา่ จะเจอปั ญหาใดๆ ก็ตอ้ งเดินต่อไปด้วยตัวเอง แม่สอนลูกๆ ว่า แม้เรา
จะไม่มี อย่าไปลักขโมยของใคร ผูใ้ หญ่สอนหรื อว่าเราอย่าไปโกรธ เพราะถ้าเขาไม่รักเราเขาจะไม่ด่าไม่วา่
ทุกวันนี้ลูกของแม่มีงานทาสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพียงเท่านี้แม่ก็ภูมิใจที่ได้เห็นความสาเร็ จของลูกๆ ทุกคน

ประเภทแม่ ของลูกพิการ
๓

ภาคใต้
มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล ๒ ท่าน ดังนี:้
แม่ บุญมั่น จันทร์ ธรรม อายุ ๗๒ ปี จังหวัดชุ มพร
แม่บุญมัน่ แยกทางกับสามีและเลี้ยงลูกทั้ง ๔ คนด้วยการทาสวนผลไม้
และรับจ้างทัว่ ไป ชี วิตแม่ตอ้ งพลิ กผันเมื่ อลูกสาวคนเล็กอายุเพียง ๔ เดือนมี
ภาวะเป็ นโปลิ โอ ชักเกร็ ง แม่เสี ยใจมากแต่ตอ้ งสู ้ เคยมีพยาบาลมาขอลูกเพื่อ
ไปดูแลที่มูลนิ ธิจงั หวัดชุมพรแต่แม่ไม่ยอมด้วยความรักและสงสารลูก แม่ตอ้ ง
พาลูกไปทานาทาสวนด้วย แต่ถา้ ไปรับจ้างในสวนต้องขังไว้ในบ้านเพียงลาพัง
มีลูกอีก ๓ คนช่วยดูแลป้ อนข้าวตอนเย็นหลังเลิกจากโรงเรี ยน พี่นอ้ งทุกคนรัก
และคอยห่ วงใยน้องตลอดมา พาไปหาหมอ ช่ วยดูแล หากคนหนึ่ งไม่ว่างก็จะมีอีกคนคอยช่ วยดู แลเสมอ
เมื่อแม่เริ่ มมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพปวดเข่า แม่จึงทาสวนได้เล็กๆ น้อยๆ รับจ้างถอนหญ้า และตัดใบตองขาย
เพื่อให้มีรายได้ใช้จ่ายประจาวัน เมื่อมีความทุกข์และเจอปั ญหาแม่คิดเสมอให้เราทาใจกับทุกอย่างที่เจอและ
สอนลูกเสมอให้วา่ อย่าเกเร อย่ายุง่ กับสิ่ งเสพติด ให้ต้ งั ใจเรี ยน ทุกวันนี้ แม่ภูมิใจในลูกทุกคน ลูกคนโตได้
บรรจุเข้ารับราชการอยูท่ ี่กรมราชทัณฑ์ จังหวัดพังงา ลูกชายคนที่ ๒ มีครอบครัวแล้ว มีความรับผิดชอบและ
ขยัน ลูกสาวคนที่ ๓ ยอมออกจากงานประจาเพื่อมาดูแลน้องและแม่ ทาให้แม่ไม่ห่วงและไม่กงั วลแล้วหาก
ตนเองไม่มีชีวติ อยู่
แม่ จิระพร ลิมแป้น อายุ ๔๘ ปี จังหวัดพัทลุง
แม่จิระพร และสามี ประกอบอาชี พทานา รั บจ้างทัว่ ไป และขาย
ของ ช่ วยกันทามาหากิ นสร้ างครอบครั ว จนแม่คลอดลู กสาวคนโตและ
พบว่าลูกมีอาการผิดปกติทางสมอง แม่เสี ยใจมากและห่ วงเรื่ องการใช้ชีวิต
ของลูก แต่ต้ งั ใจจะเลี้ยงให้ดีที่สุด แม้จะท้อบ้างแต่ตอ้ งสู ้จนทุกวันนี้ลูกคนนี้
อายุ ๓๑ ปี แล้วสามารถเข้าห้องน้ าและกินข้าวเองได้ แม่มีลูกทั้งหมด ๓ คน
ซึ่ งแม่ ส อนลู ก เสมอว่ า อย่ า รั ง เกี ย จพี่ เค้า เลื อ กเกิ ด ไม่ ไ ด้ สงสารและ
ช่วยเหลือเค้าทาให้ลูกๆ หมัน่ มาช่วยดูแลสม่าเสมอ ชีวติ แม่วกิ ฤตอีกครั้งเมื่อตรวจพบว่าเป็ นเนื้ องอกในมดลูก
และการผ่าตัดครั้งแรกเกิ ดความผิดพลาดทาให้ไปโดนท่อปั สสาวะ ทาให้เกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับปั สสาวะ แม่
ต้องเข้าผ่าตัดถึ ง ๔ ครั้ง เพื่อบรรเทาอาการแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เพราะแม่กลัวว่าหากผ่าตัดอีก
ครั้งแม่จะไม่ฟ้ื นขึ้นมาอีก ทุกวันนี้ แม่ยงั ทาสวน รับจ้างเก็บพริ ก เก็บขี้ยาง และเป็ นอาสาสมัครหมู่บา้ น ทา
ให้แม่มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ และไม่ตอ้ งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของตนเองมากนัก รวมถึง
เพื่อนบ้านและคนในชุ มชนให้ความเมตตาและช่ วยเหลื อเสมอ ปั จจุบนั ลูกของแม่อีก ๒ คนทางานสุ จริ ต
สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้านได้
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