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ผู้ได้รับรางวลั “แม่ ๑๐๐ ปี” 

ในงาน “มหิดล-วนัแม่” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

รางวัลแม่ ๑๐๐ ปี จดัข้ึนเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่แม่ท่ีมีอายุยืนยาวถึง ๕ แผน่ดิน และเพื่อเป็นขอ้มูล
วชิาการทางประชากรศาสตร์เก่ียวกบัความยืนยาวชีวิตของประชากรไทย รวมทั้งเป็นขอ้มูลใหศึ้กษาเก่ียวกบัการ
ด าเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของแม่ท่ีมีอายุ ๑๐๐ ปีข้ึนไปเหล่าน้ี เพื่อเป็นแบบอยา่งให้กบัคน
รุ่นหลงัต่อไป โดยในปีน้ีมีผูเ้สนอช่ือจ านวน ๑๑๖ รายจากทัว่ประเทศ มีผูไ้ดรั้บคดัเลือกเขา้รับรางวลั จ านวน ๕ 
ท่าน ดงัน้ี 

 

แม่ ๑๐๐ ปี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แม่นกเลก็ วานิชย์กุล อายุ ๑๐๔ ปี จังหวดัปทุมธานี  
อาชีพเดิมคา้ขาย มีลูกทั้งหมด ๗ คน ลูกคนโต อาย ุ๗๘ ปี ลูกคนสุดทอ้ง

อาย ุ ๖๐ ปี ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บัลูกสาวคนสุดทอ้ง แม่มีสุขภาพดี ไม่มีโรค
ประจ าตวั สายตาดี หูไดย้นิปกติ พดูจาโตต้อบได ้แม่เป็นคนใจเยน็ พิถีพิถนั รัก
ความสะอาด รับประทานอาหารเองได ้ ชอบรับประทานเน้ือปลา ผลไมช้อบ
ทบัทิม ส้ม มะม่วง และผลไมพ้ื้นบา้น 
 

 
แม่ ๑๐๐ ปี  ภาคเหนือ  

 แม่ฮอม พฤษาศาสตร์ อายุ ๑๐๖ ปี จังหวดัล าพูน  
อาชีพเดิมท านา และท าสวน มีลูกทั้งหมด ๗ คน ลูกคนโต อาย ุ๗๘ ปี 

ลูกคนสุดทอ้ง อาย ุ๖๔ ปี อาชีพเดิมท าสวน ท าไร่ ทอผา้พื้นเมือง ปัจจุบนัอาศยั
อยูก่บัลูกสาวคนโตและลูกสาวคนท่ี ๖ แม่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจ าตวั สายตา
ดี พดูจาโตต้อบไดดี้ สามารถเดินไปท ากิจวตัรส่วนตวัไดด้ว้ยตนเอง เช่น เขา้
หอ้งน ้า อาบน ้า และเดินเก็บใบพลู ผกัสดรอบๆ บา้น  แม่เป็นคนอารมณ์ดี ชอบ
รับประทานผกัลวก ต าเตา หรือ สาหร่ายน ้าจืด น ้าพริกรสไม่เผด็ ไข่ตม้ 



 

แม่ ๑๐๐ ปี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
แม่นา กนัยามา อายุ ๑๐๕ ปี จังหวดัอุบลราชธานี  
อาชีพเดิมท านา มีลูกทั้งหมด ๑๐ คน ลูกคนโต อายุ ๗๘ ปี ลูกคนสุดทอ้ง

อายุ ๕๑ ปี ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บัลูกชาย และลูกสะใภ ้แม่เป็นคนอารมณ์ดี ใจเยน็ ยิม้
ง่าย คุยเก่ง มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจ าตวั สายตาดี หูไดย้นิปกติ พดูจาโตต้อบได ้แม่
เป็นคนมีระเบียบ ชอบสวดมนต์ รับประทานอาหารได้ทุกชนิด ชอบด่ืมน ้ านมถัว่
เหลือง ไม่ด่ืมน ้าเยน็  ผลไมท่ี้ชอบ ล้ินจ่ี มะม่วง กลว้ยน ้าวา้ 

 
แม่ ๑๐๐ ปี ภาคกลาง  

แม่ฟู สุขเพราะนา อายุ ๑๐๖ ปี จังหวดัลพบุรี  
อาชีพเดิมท านา ท าไร่ขา้วโพด  มีลูกทั้งหมด ๔ คน ลูกคนโต อาย ุ๗๒ ปี ลูก

คนสุดทอ้ง อายุ ๖๒ ปี ปัจจุบนัอาศยัอยู่กบัลูกๆ ทุกคน แม่เป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มเก่ง 
สายตาดี หูไดย้ินปกติ พูดจาโตต้อบได ้แม่เป็นคนรักสวยรักงาม แม่มกัจะทาสีผึ้งท่ี
ปากบ่อยๆ สีผึ้งชนิดน้ีลูกสาวคนโตเป็นคนท าข้ึนมาเอง แม่ชอบรับประทานแกงส้ม 
แกงเลียง ไม่ชอบทานผลไม้ แม่ชอบคุยกับลูกหลาน เพราะความรักของคนใน

ครอบครัวคือส่ิงส าคญัช่วยหล่อเล้ียงกนัและกนั จึงท าให้แม่ฟูมีอายุยืน มีสุขภาพท่ีดีอยูเ่ป็นร่มโพธ์ิร่มไทรให้แก่
ลูกหลาน  
 
แม่ ๑๐๐ ปี ภาคใต้ 

แม่จิน ขวญัมณ ีอายุ ๑๐๕ ปี จังหวดัสงขลา  
อาชีพเดิมท านา ท าสวน มีลูกทั้งหมด ๒ คน ลูกคนโต อาย ุ ๗๙ ปี ลูกคน

สุดทอ้ง อาย ุ๗๒ ปี ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บัลูกหลาน แม่สุขภาพแขง็แรง ร่าเริง มีอารมณ์
ขนั รักความสะอาด สามารถอาบน ้าเองได ้ใส่เส้ือผา้เองได ้สายตาดี ความจ าดี ชอบ
สวดมนต ์ เวลาป่วยไข ้ ก็มกัตม้น ้าสมุนไพร อาทิ ใบยา่นาง เทา้ยายม่อมน ามาตม้กบั
น ้าด่ืม แม่รับประทานอาหารเองได ้ชอบรับประทานผกัผลไม ้และปลาทะเลทุกชนิด  
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