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ผู้ได้รับรางวลั “แม่สู้ชีวติ” 

ในงาน “มหิดล-วนัแม่” ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

          รางวัลแม่สู้ชีวิต จดัข้ึนเพื่อตอบแทนพระคุณของแม่ท่ีไดอุ้ทิศชีวิตต่อสู้เพื่อลูกตลอดมา ลูกของแม่สู้
ชีวิตไม่จ  าเป็นตอ้งประสบความส าเร็จในชีวิตดว้ยการมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานหรือมีการศึกษาสูง ลูกอาจ
เป็นเด็กพิการ แต่แสดงให้เห็นว่า ดว้ยความรัก ดว้ยจิตใจ และสองมือของแม่ไดโ้อบอุม้ให้ลูกสู้ชีวิตอยูไ่ด ้
รางวลัมี ๒ ประเภท คือ แม่สู้ชีวติประเภทแม่ของลูกพิการ และ แม่สู้ชีวติประเภทแม่ของลูกปกติ โดยในปีน้ี
มีผูเ้สนอช่ือจ านวน ๓๕ รายทัว่ประเทศ โดยมีผูไ้ดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้รับรางวลัจ านวน ๗ ราย ดงัน้ี 
 
 
 

รางวลัแม่สู้ชีวติประเภทแม่ของลูกปกติ 
 

 
ภาคเหนือ มีผู้ได้รับรางวลั ๒ ท่าน ดังนี:้ 
 

 

              แม่ละเอยีด  ใหญ่แก้ว  อายุ  ๙๐  ปี  จังหวดัตาก  
แม่ละเอียดเป็นครูบ านาญ และท าไร่ท านา อยูใ่นอ าเภอแม่สอด จงัหวดั

ตาก เล้ียงลูก ๓ คน กลางวนัสอนหนงัสือ ตอนเยน็รีบกลบับา้นช่วยสามีท าไร่
ท านา ปลูกพืชผลทุกชนิดท่ีกินและขายได้ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมาจุนเจือ
ครอบครัว แม่แบ่งหน้าท่ีให้ลูกทั้งสามคนรับผิดชอบงานในบา้น ลูกสามคน
เรียนดีสอบได้และเรียนจบระดับปริญญาตรีทุกคน ขณะน้ีเป็นข้าราชการ
บ านาญทุกคน เล้ียงดูแม่ให้อยูเ่ป็นสุขสบาย แมแ้ม่ละเอียดจะอยูส่บายแลว้ แต่

ดว้ยนิสัย ขยนั ประหยดั อดทน แม่ละเอียดยงัปลูกผกัผลไมข้ายและแบ่งปันเพื่อนบา้น สมกบัเป็น “แม่สู้ชีวติ” 
ท่ีดีพร้อมของลูกๆ เป็นตวัอยา่งแก่สังคมสืบไป   
 
 
 



๒ 

 

แม่บัวผนั  ศรีพานิชย์  อายุ   ๖๕  ปี  จังหวดัล าปาง   
แม่บวัผนัมีอาชีพเกษตรกร คา้ขาย รับจา้ง และเป็นลูกจา้งร้านอาหาร  

แต่งงานกบัสามีเป็นช่างเหล็กดดั ท าประตูหนา้ต่าง รางน ้า และงานช้ินต่าง ๆ ท่ี
ท าจากเหล็ก อะลูมิเนียม แม่บวัผนัจึงเป็นผูช่้วยช่างหรือผูช่้วยสามี เม่ือสามีถึง
แก่กรรมเกือบ ๓๐ ปี แลว้ ชีวติแม่บวัผนัจึงล าบากมาก เล้ียงดูลูกสาว ๒ คน แม่
ปลูกผกัผลไมข้าย เป็นลูกจา้งขายเซรามิค ลูกจา้งในร้านอาหาร ท างานทุกอยา่ง

เพื่อส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี พร้อมทั้งจ  านองท่ีนา กูเ้งินธนาคาร ธกส. ลูกทั้งสองกูเ้งิน ก.ย.ศ. ลูกๆ มี
ความขยนั ประหยดั และท างานพิเศษในโรงงานเซรามิคตอนปิดเทอม บดัน้ี ไดช้ าระหน้ีทั้งหมดแลว้ แม่บวั
ผนัจึงมีความสุขสบาย ช่วยสังคมโดยเฉพาะวดัในชุมชน ทั้งงานบุญทุกเทศกาลไปท าบุญทุกวนัพระ เขา้
แข่งขนัการพูดและขบัร้องท านองพื้นบา้นชาวเหนือ จนไดรั้บรางวลั แม่บวัผนัยึดหลกัซ่ือสัตยม์องโลกแง่ดี 
อีกทั้งสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี แม่ภูมิใจท่ีปัจจุบนัน้ีลูกๆ มีอาชีพรับราชการ ช่วยเหลือสังคม จนมีความสุข 
ส าเร็จในชีวติ เป็นแม่สู้ชีวติท่ีเป็นแบบอยา่งสืบไป 
 

ภาคกลาง 
มีผู้ได้รับรางวลั ๒ ท่าน ดังนี:้ 

 

แม่กุหลาบ  จันทร์ค า  อายุ  ๖๑  ปี  จังหวดัปทุมธานี 
แม่กุหลาบสู้เพื่อลูกสาวทั้ ง ๓ คนมาเป็นเวลา ๒๒ ปี จนประสบ

ความส าเร็จในครอบครัว แม่กุหลาบเล้ียงลูกดว้ยกลว้ยน ้ าวา้ เสริมนมผงและนม
ขน้ เพราะไม่มีน ้ านมแม่ เม่ือลูกโตเข้าโรงเรียนอนุบาล แม่กบัพ่อช่วยกันขาย
ขา้วราดแกง และเปิดร้านขายของช า พอส่งลูกเรียนได ้๓ – ๕ ปี เกิดเหตุการณ์ไม่
คาดฝัน เม่ือทราบว่าจะมีคนมายึดบา้น เพราะพ่อแม่ของแม่กุหลาบเอาท่ีดินและ
บา้นไปจ านองมูลค่า ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพราะหาเงินให้ลูกชายอีกคนไปท างานท่ี

ประเทศซาอุดิอาระเบีย ท าให้ตอ้งไปกูเ้งินมาใชห้น้ี แม่กดัฟันสู้ชีวิตเพื่อลูก ๆ ท่ีจะเติบโตต่อไป  แม่กุหลาบ
เปิดร้านขายของช าจนทุกวนัน้ี ท าทุกทางเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในบา้นจนถึงบดัน้ี ดว้ยการเยบ็ผา้ ซ่อมแซม
เส้ือผา้ เยบ็เส้ือผา้ทุกชุดใหลู้กสาวทั้งสาม แมก้ระทัง่ชุดเคร่ืองแบบของสามี ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บา้น ทั้งชุดกากี ชุด
ขาว และชุดต่างๆ เม่ือลูกสาวโตข้ึน ยิ่งท างานหนกัข้ึน แม่ไม่เคยกลวังานหนกั ไม่เคยคิดอยากจะไปเท่ียว 
ตั้งใจท างาน อดทนมุ่งมัน่ให้ลูกเรียนจบ แมจ้ะตอ้งกูเ้งินให้เรียน และตอ้งใชห้น้ีเดิม  เม่ือลูกสาวคนโตเรียน
จบ ไดส่้งให้นอ้งสาวเรียน แบ่งเบาภาระแม่ จนนอ้งอีก ๒ คนเรียนจบท างานได ้แม่กุหลาบจึงภูมิใจท่ีลูกทั้ง
สามคนเป็นคนดี มีความกตญัญูกตเวที สามารถใชห้น้ีให้พ่อแม่ทั้งหมด  แมจ้ะมีความสุขในครอบครัวแล้ว 
แม่กุหลาบยงัเปิดร้านขายของช าอยูทุ่กวนั เยบ็ผา้อยู ่และสอนให้ลูกเยบ็ผา้เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย อีกทั้งยงัท า
บญัชีรายรับรายจ่าย ทุกเดือนจะน าเงินเดือนมาให้พ่อแม่ เป็นการตอบแทนพระคุณ ดูแลพ่อแม่ดว้ยความรัก 
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสถาบนัครอบครัว 
 



๓ 

 

แม่ทองดี  โชคพุก อายุ ๖๐ ปี จังหวดันนทบุรี 
 แม่ทองดี ปัจจุบนัอาย ุ ๖๐ ปี อาศยัอยูก่บัลูกสาวและหลานๆ ในจงัหวดั
นนทบุรี เม่ือตอนอายหุน่ึงขวบคร่ึงประสบอุบติัเหตุตกรถสองแถว ท าใหข้าซา้ย
ลีบ และมีการเดินท่ีผดิปกติ แต่แม่และสามีก็ยงัสามารถสร้างครอบครัวท่ีอบอุ่น
และมีลูกสาวดว้ยกนั ๓ คน จนมาถึงจุดเปล่ียนเม่ือตอ้งแยกทางกบัสามี จึงตอ้ง
รับภาระหนกัเพื่อเล้ียงดูทุกคน ยนืหยดัต่อสู้กบัการเป็นแม่เล้ียงเด่ียว ตอ้งต่อสู้
เพียงล าพงักบัสายตาของคนรอบขา้งในการเล้ียงดูลูกสาวทั้ง ๓ คน ในขณะท่ี

ตนเองขาพิการ แม่เคยคิดท าร้ายตวัเองเพื่อหนีปัญหา แต่เปล่ียนใจเม่ือนึกถึงลูก  จึงลุกข้ึนมาต่อสู้กบัปัญหา
อุปสรรค ดว้ยจิตใจท่ีเขม้แขง็ เป็นท่ีพึ่งของลูกๆ แม่ท างานหลายอยา่งเท่าท่ีร่างกายแม่จะไหว ทั้งรับจา้งเยบ็ผา้
โหล ถกัสายน ้าเกลือ เป็นแม่บา้น แต่ก็โชคร้ายหกลม้ กระดูกขาขา้งซา้ยแตก ตอ้งรักษาตวัอยูห่ลายเดือน 
ถึงแมว้า่จะตอ้งท างานอยา่งหนกั แต่แม่ก็ไม่ลืมหนา้ท่ีส าคญัในการอบรมดูแลลูกทั้ง ๓ คน ใหค้วามรัก ให้
ค  าปรึกษา แม่สอนใหลู้กขยนัท างาน และเห็นคุณค่าของเงิน ปัจจุบนั แมว้า่ลูกๆ ของแม่จะเติบโต และมี
ครอบครัวแลว้ แต่แม่ก็ยงัสนุกกบัการท างาน แม่เป็นหวัหนา้ดูแลผูพ้ิการ อยูท่ี่ศูนยก์ารด ารงชีวิตอิสระของคน
พิการจงัหวดันนทบุรี แม่สุขใจทุกคร้ังท่ีไดท้  างานเพื่อสังคม ช่วยเหลือใหผู้พ้ิการดูแลตนเองได ้ และผลกัดนั
ใหลู้กสาวและหลานสาวคนโตของตนเป็นอาสาสมคัรผูช่้วยคนพิการดว้ย 
 

 

ภาคใต้ 
 

 แม่วรรเพง็  แซ่เหง่า  อายุ ๖๒ ปี  จังหวดัชุมพร 
แม่วรรเพง็เล้ียงลูก ๔ คนเพียงล าพงั ดว้ยการท าสวน ผา่หมากท าหมาก

แหง้ รับจา้งทัว่ไป รายไดว้นัละ ๕๐ – ๘๐ บาท ยงัไม่พอกบัรายจ่ายในแต่ละวนั 
ครอบครัวประสบปัญหาทางการเงิน ลูกๆ ของแม่ทุกคนช่วยแม่ท างานเพื่อให้
ครอบครัวผา่นปัญหาไปได ้ บางวนัแม่ยอมอดเพื่อใหลู้กอ่ิมทอ้งไดมี้เงินไปเรียน
หนงัสือแมจ้ะโดนดูถูกจากเพื่อนบา้น และญาติของสามี แต่แม่ไม่เคยทอ้ แม่คิด
เสมอ ไม่วา่จะเจอปัญหาใดๆ ก็ตอ้งเดินต่อไปดว้ยตวัเอง แม่สอนลูกๆ วา่ แมเ้รา

จะไม่มี อยา่ไปลกัขโมยของใคร ผูใ้หญ่สอนหรือวา่เราอยา่ไปโกรธ เพราะถา้เขาไม่รักเราเขาจะไม่ด่าไม่วา่ 
ทุกวนัน้ีลูกของแม่มีงานท าสามารถพึ่งพาตนเองได ้เพียงเท่าน้ีแม่ก็ภูมิใจท่ีไดเ้ห็นความส าเร็จของลูกๆ ทุกคน  

 

 
 
 
 
 
ประเภทแม่ของลูกพกิาร 



๔ 

 

 

ภาคใต้ 
มีผู้ได้รับรางวลั ๒ ท่าน ดังนี:้ 

แม่บุญมั่น  จันทร์ธรรม  อายุ ๗๒ ปี  จังหวดัชุมพร  
แม่บุญมัน่แยกทางกบัสามีและเล้ียงลูกทั้ง ๔ คนดว้ยการท าสวนผลไม้

และรับจา้งทัว่ไป  ชีวิตแม่ตอ้งพลิกผนัเม่ือลูกสาวคนเล็กอายุเพียง ๔ เดือนมี
ภาวะเป็นโปลิโอ  ชกัเกร็ง แม่เสียใจมากแต่ตอ้งสู้  เคยมีพยาบาลมาขอลูกเพื่อ
ไปดูแลท่ีมูลนิธิจงัหวดัชุมพรแต่แม่ไม่ยอมดว้ยความรักและสงสารลูก  แม่ตอ้ง
พาลูกไปท านาท าสวนดว้ย  แต่ถา้ไปรับจา้งในสวนตอ้งขงัไวใ้นบา้นเพียงล าพงั
มีลูกอีก ๓ คนช่วยดูแลป้อนขา้วตอนเยน็หลงัเลิกจากโรงเรียน พี่นอ้งทุกคนรัก

และคอยห่วงใยน้องตลอดมา พาไปหาหมอ  ช่วยดูแล  หากคนหน่ึงไม่ว่างก็จะมีอีกคนคอยช่วยดูแลเสมอ    
เม่ือแม่เร่ิมมีปัญหาเร่ืองสุขภาพปวดเข่า  แม่จึงท าสวนไดเ้ล็กๆ น้อยๆ  รับจา้งถอนหญา้ และตดัใบตองขาย
เพื่อให้มีรายไดใ้ชจ่้ายประจ าวนั  เม่ือมีความทุกขแ์ละเจอปัญหาแม่คิดเสมอให้เราท าใจกบัทุกอยา่งท่ีเจอและ
สอนลูกเสมอให้วา่อยา่เกเร  อยา่ยุง่กบัส่ิงเสพติด  ให้ตั้งใจเรียน  ทุกวนัน้ีแม่ภูมิใจในลูกทุกคน  ลูกคนโตได้
บรรจุเขา้รับราชการอยูท่ี่กรมราชทณัฑ ์จงัหวดัพงังา  ลูกชายคนท่ี ๒ มีครอบครัวแลว้ มีความรับผดิชอบและ
ขยนั  ลูกสาวคนท่ี ๓ ยอมออกจากงานประจ าเพื่อมาดูแลนอ้งและแม่  ท าให้แม่ไม่ห่วงและไม่กงัวลแลว้หาก
ตนเองไม่มีชีวติอยู ่
 

แม่จิระพร  ลมิแป้น  อายุ ๔๘  ปี  จังหวดัพทัลุง 
แม่จิระพร และสามีประกอบอาชีพท านา  รับจา้งทัว่ไป และขาย

ของ  ช่วยกนัท ามาหากินสร้างครอบครัว  จนแม่คลอดลูกสาวคนโตและ
พบวา่ลูกมีอาการผิดปกติทางสมอง  แม่เสียใจมากและห่วงเร่ืองการใช้ชีวิต
ของลูก แต่ตั้งใจจะเล้ียงใหดี้ท่ีสุด  แมจ้ะทอ้บา้งแต่ตอ้งสู้จนทุกวนัน้ีลูกคนน้ี 
อาย ุ๓๑ ปี แลว้สามารถเขา้ห้องน ้าและกินขา้วเองได ้ แม่มีลูกทั้งหมด ๓ คน  
ซ่ึงแม่สอนลูกเสมอว่าอย่ารังเกียจพี่   เค้าเลือกเกิดไม่ได้  สงสารและ

ช่วยเหลือเคา้ท าใหลู้กๆ หมัน่มาช่วยดูแลสม ่าเสมอ ชีวติแม่วกิฤตอีกคร้ังเม่ือตรวจพบวา่เป็นเน้ืองอกในมดลูก
และการผ่าตดัคร้ังแรกเกิดความผิดพลาดท าให้ไปโดนท่อปัสสาวะ  ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัปัสสาวะ  แม่
ตอ้งเขา้ผ่าตดัถึง ๔ คร้ัง เพื่อบรรเทาอาการแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดไดเ้พราะแม่กลวัวา่หากผา่ตดัอีก
คร้ังแม่จะไม่ฟ้ืนข้ึนมาอีก  ทุกวนัน้ีแม่ยงัท าสวน รับจา้งเก็บพริก  เก็บข้ียาง และเป็นอาสาสมคัรหมู่บา้น  ท า
ใหแ้ม่มีรายไดเ้ล็กๆ นอ้ยๆ และไม่ตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของตนเองมากนกั  รวมถึง
เพื่อนบา้นและคนในชุมชนให้ความเมตตาและช่วยเหลือเสมอ  ปัจจุบนัลูกของแม่อีก ๒ คนท างานสุจริต
สามารถแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในบา้นได ้

 

************************** 


